
1980ին, մինչ քաղաքը կ՚այրի ու անոր հետ Սփիւռքը կը մտնէ մեծ փոփոխութիւններու 
ժամանակաշրջան մը, Պէյրութի մէջ իրարմէ անջատ լոյս կը տեսնեն երկու հատորներ, 
որոնք նախաշաւիղը պիտի դառնան մտածողական լայն աղեղի մը, հայերէն գիրը կըրկ-
նողական իր յանկերգէն հանելու ու զայն դէպի արդիականութիւն բերելու ձգտումով, որ-
պէսզի ան ու անով արտայայտուողը կարենայ ինքզինք մտածել որպէս ապագայ։ Եւ 
ուրեմն անհրաժեշտութիւնը ինքզինք կարենալ տեսնելու ինչպէս որ է՝ հայելաբար, բայց 
նաեւ այլին մէջէն որպէս թարգմանելի իրականութիւն ու ինքնութիւն։ Երկու հատոր, մէկը՝ 
Գրիգոր Պըլտեանի Տրամը, միւսը՝ Մարկ Նշանեանի ԿԱՄ շարքի առաջին թիւը, երկուքն 
ալ օրին գրեթէ աննկատ անցած,— պէտք է ընդունիլ որ օրուան մտահոգութիւնները 
հայութեան սիրտը հանդիսացող օրրանին մէջ այլ ուղղութիւններով կը բանէին,— կարելի 
է ըսել երկուքն ալ իրենց օրէն առաջ յայտնուած, կարծես ապագայէն է որ կը խօսէին մեր 
ականջներուն։ Քառասուն տարի հեռաւորութեամբ է որ կը կատարենք այս անդրադարձը, 
մինչ երկու հեղինակներն ալ այդ քառասուն տարիներուն ընթացքին պիտի անցնէին 
աշխատանքի բեղուն ու իսկապէս շնորհաշատ փուլերէ, հատոր հատորի ետեւէ տալով 
աներեւակայելիօրէն ճոխ արտադրութիւն մը, կամարելով գիրերու աշխարհին լայն տարեր-
քը՝ վերլուծականէն մինչեւ փիլիսոփայական, գրականէն մինչեւ թարգմանական, ներառե-
լով ժամանակակից մտքի ու մտահոգութիւններու ամբողջ շրջարկը։   

Բագինի այս թիւը կը նուիրենք Մարկ Նշանեանին։ ԿԱՄի առաջին այդ թիւէն ետք 
Նշանեանի արտադրութիւնը կը կազմէ այսօր բազմատասնեակ հատորներու շարք մը,  
բազմալեզու ու բազմաթիւ ուղղութիւններով ընթացող, որոնց մէջ գրական վերլուծումը, 
փիլիսոփայականն ու թարգմանականը կը հանդիսանան անոր հաստ ու հիմնական երակ- 
ները։ Ասոնց կ՚աւելնայ նաեւ դասաւանդութեան երկար ու երախտաշատ գործունէութիւն 
մը, որ կ՚երկարի ցամաքամասէ ցամաքամաս ու լեզուէ լեզու, որ ինքնին հարազատ մէկ 
պատկերը կու տայ այն իրականութեան որ մերն է եւ որ կը կոչենք Սփիւռք։ Ո՛չ մէկ ատեն 
հաւանաբար, եթէ բացառենք Մխիթարեանները, մեր լեզուն ունեցած է իմաստասիրական 
հիմնաւոր գրականութիւն մը մտածելու ձգտող այսքան լայն աղեղով ձեռնարկ մը։ Վերջա-
պէս այդ չէ՞ թարգմանութեան իսկական նպատակը։ Վերջին տարիներուն, Նշանեանի 
հատորները լոյս կը տեսնեն ետեւ ետեւի. Բենիամին, Նիցչէ, Բլանշոյ, Բեռման, Ագամբէն, 
Ֆուկոյ...։ Տակաւին կան ԿԱՄի ինը հատորներուն մէջ երեւցող բազմաթիւ անունները։ 
Դժուար հեղինակներ ու գրութիւններ, հոյակապ արտադրութեամբ մը մեր լեզուին մէջէն 
անցնելով, մեր մտքերուն կը դիմեն, պատրաստելով գետին մը, ուրկէ կարելի ըլ լար մտածել 
այս լեզուին ապագան։ Մե՛ր ապագան։ 

Բացառաբար, ճոխ թիւ մը կը  հրամցնենք, մեր ընթերցողներուն հետ կիսել կարենալու 
համար Մարկ Նշանեանի վաստակին զանազան երեսները շօշափող բազմաթիւ հեղի-
նակներու գրութիւնները։ Մեր մաղթանքն է, որ անոնց ընթերցումը նոյնքան բաւարարող 
ըլ լայ ձեզի համար, որքան որ թիւը ի մի բերելը եղաւ մեզի համար։  

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
ԹԻՒ 2-3  2021

1   |   ԲԱԳԻՆ



ԲԱԳԻՆ   |   2

Խմբագրական ................................................................................................1 

Մարկ Նշանեան  |  ԺԱՄԱՆԱԿԸ .....................................................................5 

Յարութիւն Քիւրքճեան   |  ՉՈՐՍ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ ԵՏՔ ..................................18 

Գրիգոր Պըլտեան   |  ԱՐՄԱՏԱԽԻԼ .............................................................30 

Վարդան Մատթէոսեան   |  ՅԻ ՇՈ ՂՈՒ ԹԻՒՆ ՆԵՐ ԱՃ ՄԱՆ ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԷՆ ...39 

Յակոբ Կիւլլիւճեան   |  ՆՇԱՆԵԱՆ ԵՒ ՊԱՐԱԳԱՅ ԻՒՐ ...............................53 

Դալար Շահինեան | ՔՆՆԱԴԱՏԻՆ ՀԱՅԵԼԻՆ՝ ԸՄԲՈՍՏՈՒԹԵԱՆ 
ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԻԿԻՆ ՄԻՋԵՒ ..........................................59 

Սագօ Արեան  |  ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ, ԿԱՄ՝ ՍՓԻՒՌՔԷՆ ԱՆԴԻՆ ...66  

Հինգ նկարի պատմութիւն ...........................................................................70 

Վիոլետ Գրիգորեան  |  ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆՆ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՈՎԻՒԸ .......72 

Կարէն Ճալլաթեան   |   ԲԱՑ ՀԱ ՄԱՍ ՏԵ ՂՈՒ ԹԻՒՆ ՆԵՐ ..............................80 

Մարկ Նշանեան   |   ՋՈՐ ՋՕ Ա ԳԱՄ ԲԷՆ՝ ՎԵ ՐԱՊ ՐՈ ՂԸ 
ԵՒ ՎԵ ՐԱՊ ՐՈՒ ԿԸ .....................................................104 

Սթեֆան Քրիստընսըն   |  ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԻ ԿՐԿՆԱԿԻ  
       ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԸ ..............................................119 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ÊÙμ³·Çñ   |  êáÝÇ³ øÇÉ¿×»³Ý-²×¿Ù»³Ý 
öáËËÙμ³·Çñ   |  ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³Ý 

¶áñÍ³í³ñ   |  Ü³ÛÇñÇ ²¹³Ù»³Ý 
Ò»õ³õáñáõÙ »õ ¿ç³¹ñáõÙ   |  ²ÝáÛß ²ÏÝ»ñ»³Ý 

 
ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ 

ՅՈՒՆԻՍ – ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2021                                                 Կ. տարի, թիւ 2 – 3

Ø³ñáõß ºñ³Ù»³Ý 
ìÇ·¿Ý ÂÇõý¿Ýù×»³Ý 
Ú³Ïáμ ÎÇõÉÉÇõ×»³Ý 

²õ»ïÇë Ð³×»³Ý 
Þ³ÕÇÏ ØÏñïÇã»³Ý 

²ñùÙ»ÝÇÏ ÜÇÏáÕáë»³Ý 

²ñ³Ù ä³ã»³Ý 
ê»õ³Ý î¿ÛÇñÙ»Ý×»³Ý 

Ê³ãÇÏ î¿ñ ÔáõÏ³ë»³Ý 
ØÇñÝ³ îáõ½×»³Ý 

Ú³ñáõÃÇõÝ øÇõñù×»³Ý



3   |   ԲԱԳԻՆ

Միշէլ Սիւրիա  |  ՄՆ, ԻՆՉՊԷՍ ՈՐ Կ՚ԵՐԵՒԱԿԱՅԵՄ ԶԻՆՔ.......................124 

Կիլ Անիճար   |  ՄԱ ՀԱ ՑՈՒ ԹԵ ԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹԻՒ ՆԸ. ՆԵ ՐԱ ԾԱ ԿԱՆ ...........132 

Տէյվիտ Գազանճեան   |  « ՄԵՆՔ՝ ԱՆ-ՀԱՅԵՐՍ» .........................................144 

Մարկ Նշանեան   |  Ա ՒԵ ՐՈՒ ՄԻՆ Ա ՒԵ ՏՈՒ ՄԸ ...........................................161 

Գառնիկ Աւ. Ք. Գ.   |  Ա ՂԷՏ-Ա-ԲԱ ՆՈՒ ԹԻՒՆ (Մարկ Նշա նե ա նի ա ռի թով) ...168 

Դաւիթ Մոսինեան  |  ԹԱՐԳ ՄԱ ՆԵԼ Ա ՂԷ ՏԸ ..............................................190 

Հրայր Անմահունի   |   ԳԱՂՏՆԱԶԵՐԾՈՒՄԸ .............................................199 

Նորվան Արք. Զաքարեան   |   ՄԱՐԿ ՆՇԱ ՆԵ ԱՆ, ԿԱՄ,  
ԹԱՐԳ ՄԱ ՆԻՉ ՎԱՐ ԴԱ ՊԵ ՏԸ ......................208 

Մարկ Նշանեան   |  ՀԱՆԴԻՊԱԿԱՑ ԱՓԷՆ (Հատուած) ..............................215 

Րաֆֆի Աճէմեան   |   ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆ՝  ՊԱՏԿԵՐ, ՊԱՏՈՒՄ,  
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ, ՀԱՏՈՐ 2՝ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ...217 

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՑԱՆԿ ........................................................................237

Ð³ëó¿ª 
äáõñ× Ð³Ùáõï 
Þ³Õ½áÛ»³Ý Ï»¹ñáÝ, ´. Û³ñÏ 
E-mail: pakin@hamazkayin.com 
Ð»é. 00961 1 241072 

 
îå³·ñáõÃÇõÝª 
Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ 
§ì³Ñ¿ ê¿Ã»³Ý¦ ïå³ñ³ÝÇ 

òñáõáõÙÇ Ï»¹ñáÝª 
Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ ¶ñ³ï³ñ³Í, 
Þ³Õ½áÛ»³Ý Ï»¹ñáÝ, 
äáõñ× Ð³Ùáõï 

 
Ð»é. (01) 241263/4 
ü³ùë. (01) 260329 
öáëï³ñÏÕ. 80 1096 äáõñ× Ð³Ùáõï 
E-mail: print@hamazkayin.com

Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝª Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý

Մարկ Նշա նե ա ն.  Լուսանկարը՝ Տիան Պայկընի։



Գրելը մեզի համար ասպարէզ մը չէ, կ՚ուզեմ ըսել՝ յառաջուց 

որոշադրուած, որուն տուեալները սպասէին մեզի կազմ ու 

պատրաստ, յաւիտեանս յաւիտենից: Այլ ի՞նչ: Այլ ստիպողութիւն 

մը, ճամբայ բանալ մը, չխեղդուիլ մը, կրկին ու կրկին՝ փնտռել 

մը: Մենք զմեզ: Ստեղծել ժամանակ մը, այսինքն՝ «երէկ» մը ու 

«այսօր» մը, որ ըլլայ մերը, քանի որ մենք չէինք նա խատեսուած: 

Մենք մեր ստեղծումն ենք: «Ժամանակ» մը ստեղծել պէտք էր: 

Եւ այդ՝ կ՚ըլլայ միայն գրելով: Մենք չէ ինք նախատեսուած, ի 

հեճուկս ամենայնի: Եւ այդ պատ ճառով է, որ ես կը գրեմ: 
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Լ ՄԱՆ ԳԱՆ ՁԸ ՓՐ ԿԵԼ 

 ՊԷՏՔ է կա րե նանք վե րա կազ մել գրա կա նու թե ան պատ մու թիւ նը տնօ րի նող 
մտային հա մա կարգ մը, ո րուն մէջ ա մե նէն դրա կան, ա մե նէն դրո ւա տա լից մե -
նագ րու թիւ նը նո ւի րո ւած է Գա րե գին Սրո ւանձ տե ան ցին, այ սինքն՝ մէ կու մը որ 
կ՚աշ խա տէր հա ւա քող բա նա սէ րի ա խոր ժակ նե րով, եւ գա ղա փար չու նէր «գ րա -
կան յ ղացք»ին մա սին։ Ա հա ւա սիկ նախ Հա մա պատ կե րի ը նդ հա նուր Մուտ քին 
մէջ գրո ւա ծը իր մա սին. 

Ին չո՞ւ այն քան մօ տի կը մնայ Սրո ւանձ տե անց վար դա պե տը այս ժո ղո -
վուր դին հո գե կան հարս տու թե ան գան ձա րա նին ու գո հա նայ փշ րանք նե -
րով, ե րբ այն քան դիւ րին էր ի րեն հա մար լման գան ձը գտ նել, դա սա ւո րել 
ու փր կել կո րուս տէ1 ։ 

Եւ այն քան յափշ տա կիչ է, այն քան ապ շե ցու ցիչ է Օ շա կա նին ը սա ծը այս 
«վար դա պե տի կտոր»ին մա սին, այն քան բնո րո շիչ է ի ՛ր ի սկ ծրա գի րը հասկ նա լու 
հա մար, որ կ՚ու զեմ ա նոր նո ւի րո ւած յա րա բե րա բար կարճ մե նագ րու թե ան ա ռա -
ջին է ջե րէն եր կար հա տո ւած մը մէջ բե րել հոս. 

[Ան] մե զի ձգած է գոր ծը մը ո րուն գի նը այ լեւս դար ձած է ան հա տե լի։ Կան 
բա ներ ո րոնք վեր են մեր գի նե րէն ու սա կե րէն։ Ա սոնց մէ է Սրո ւանձ - 
 տեան ցով փր կո ւած հայ հայ րե նի քին ա մե նէն ծփուն բայց ա մե նէն թանկ 
հո գե ղէն դրու թիւ նը, նոր բա ռով մը՝ հայ հո գի ին յօ րի նո ւած քը, ա նոր ներ -
քին տա րո ղու թիւն ներն ու տար րե րուն վրայ ձեռք ձգած սե ւե ռու մը։ [...] 
Սրո ւանձ տե անց հա ւա քած է այդ հո ղե րուն վրայ ապ րող շր թունք նե րու 
ամ բողջ ծո րում նե րը, այդ հո ղե րէն ծնած դա րե րուն ամ բողջ պատ կեր նե -
րը, մա տե նա դա րան նե րուն բո լոր բա րի քը, որ խու ցե րու, մա տուռ նե րու 
եւ հիւ ղե րու պաշ տե լի հիւ րե րը ե ղան դա րե րով, ձե ռագ րի, զար դի, նկա րի, 
գիր քի կեր պա րանք նե րուն ներ քեւ։ Զգա ցած է վեր ջին ան գամ [...] այդ հայ -
րե նի քին խուլ, խո րունկ, ան վե րա ծե լի պատ կե րա կեր պում նե րը, ո րոնք իր 
է ջե րուն մէջ կը մնան ը նդ միշտ շա հո ւած։  

Եւ սա կայն Սրո ւանձ տե ան ցի գոր ծը հա զիւ թէ կը շօ շա փէ գրա կա նու-
 թեան յ ղաց քը, այն պէս ի նչ պէս դրեր եմ զայն իմ աշ խա տան քի մուտ քին։ 

1 Յա կոբ Օ շա կան, Հա մա պատ կեր ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թե ան, Ա. հա տոր, Ե րու սա ղէմ, 1945, էջ 
10։ Ը նդգ ծու մը ի նձ մէ։
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Հայոց քա ղա քակր թու թե ան ցե ղագ րա կան պատ մու թե ան հա մար այն -
քան թանկ տար րեր փր կա գոր ծող այս մար դը հա զիւ հազ մտա ծած է 
գրա կա նու թիւն ը սո ւած բա նի մը կա րե լի ու թե ան, չը սե լու հա մար նոյ նիսկ 
գո յու թե ան։ Բախ տը ու զած է որ այս բա ցար ձակ ան շա հախնդ րու թիւ նը 
հան դէպ գե ղա րո ւես տին [...] ա կա նա տե սի, բուն ի սկ հո ղէն հա ւա քո ղի 
կեն դա նի իր ար դիւնք նե րո վը՝ Գա րե գին Սրո ւանձ տե անց կ՚ա ւել նայ հայ -
րե նա գի տու թե նէն, ցե ղագ րա կան ստո րո գե լի նե րէն ու կը մտ նէ ա րեւմը -
տա հայ գրա կա նու թե ան կա լո ւա ծէն ներս, բաց ճա կա տով2։  

Ու րեմն փր կու թիւն մը կայ, փր կա գոր ծում մը, ո րուն մէջ գրա կա նու թիւ նը  ըստ 
ե րե ւոյ թին՝ դեր չու նի։ Եւ սա կայն այս գոր ծո ղու թե ամբ ի սկ՝ Սրո ւանձ տե անց կը 
մտ նէ ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թե ան կա լո ւա ծէն ներս։ Սահ մա նին վրայ ե նք, բա -
նա սի րու թե ան եւ ա րո ւես տին մի ջեւ։ Յս տա կօ րէն՝ «լ ման գանձ»ը չէ կր ցած փըր -
կել, գո հա ցած է փշ րանք նե րով, ո րով հե տեւ այդ սահ մա նէն ան դին չէ ան ցած, 
դոյզն չա փով ի սկ գա ղա փար չու նէր «գ րա կան յ ղացք»ին մա սին։ Ու նոյն քան 
հասկ նա լի է, որ վեր ջին հա շո ւով՝ այդ պար տա կա նու թիւ նը պէտք է ստանձ նէր Օ -
շա կան, ո ւղ ղա կի շա րու նա կե լով կամ ծայ րէն սկ սե լով վար դա պե տին գոր ծը։ Այո, 
բայց այս ամ բող ջը կը բա ցատ րէ գրա կան ծրա գիր մը, Օ շա կա նի կող մէ լաս տա -
կեր տո ւած։ Չի բա ցատ րեր բա նա սի րա կան ծրա գի րը, հոն ո ւր վեր ջինս գործ ու նի 
գրա կան գոր ծե րու հետ։ Սրո ւանձ տե ան ցի ազ գագ րա կան եւ հնա խօ սա կան գոր -
ծու նէ ու թիւ նը բա ւա կան գրա կան չէ, կամ բնաւ չէ։ Ի սկ գրող նե րո՞ւ նը, գրա կա նու -
թիւն մշա կող նե րո՞ւ նը։ Ա նո՞նցն ալ բա ւա կան գրա կան չէ։ Ե թէ հա ւա տա րիմ պի տի 
մնանք Օ շա կա նի տրա մա բա նու թե ան, Սրո ւանձ տե ան ցին վե րա բե րող այս տո ղե -
րուն մէջ, եւ ատ կէ ան դին, ստի պո ւած ե նք են թադ րել որ հար ցու մին պա տաս խա -
նը պի տի ըլ  լայ դրա կան։ Ա նո՛նցն ալ ու րեմն բա ւա կան գրա կան չէր։ Եւ կը 
գտ նո ւինք տա րօ րի նակ յա րա կար ծի քի մը դէմ յան դի ման, ո րուն հա մա ձայն բա -
նա սի րա կան ծրա գի րին է, որ պար տա կա նու թիւն տրո ւած է գրա կա նը գրա կա -
նաց նե լու, Օ շա կան պի տի ը սէր՝ «գ րա կան յ ղացք»ը ա զա տագ րե լու։ Այդ ա ռու մով, 
ա մէն մէկ գրող ու ա մէն մէկ գործ հանգ րո ւան մը պի տի ներ կա յաց նեն գրա կան 
յղաց քի ա զա տագ րու մի ճամ բուն վրայ։ Եւ Հա մա պատ կե րը պի տի ըլ  լայ այդ ճամ -
բան ե ՛ւ նկա րագ րո ղը, ե ՛ւ ի րա կան դարձ նո ղը, եր կու քը մի ա ժա մա նակ եւ մէ կը միւ -
սով։ Նկա րագ րող-ի րա կա նաց նող։ Պի տի ըլ  լայ գե ղա գի տաց նող մե քե նայ մը։ Ա հա՛ 
յա րա կար ծի քը, ա հա՛ բա նա սի րու թե ան հին կո չու մը, ո րուն ժա ռան գոր դը ու զած է 
ըլ  լալ Օ շա կան, շատ բնա կա նօ րէն եւ ա ռանց փի լի սո փայե լու։ Բա նա սի րու թիւնն 
է, որ պի տի գե ղա գի տաց նէ ի նչ որ կը ներ կա յա նար որ պէս գրա կան, բայց տա կա -
ւին բա ւա կան գե ղա գի տա ցած չէր։ « Հին կո չո՞ւմ»ը ը սի։ Ա ռի թը պի տի ու նե նամ բա -
2 Յա կոբ Օ շա կան, Հա մա պատ կեր ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թե ան, Դ. հա տոր, Ե րու սա ղէմ, 1956, էջ 
311-312։ Այս տո ղե րը ֆրան սե րէն թարգ մա նու թե ամբ մէջ բե րած եմ Le Deuil de la philologie գիր քիս 
մէջ (Ժը նեւ, 2007, էջ 92)։ Ա ռա ջին տո ղին վրայ տպո ւած տար բե րա կը կ՚ը սէ « բա ռեր»։ Սր բագ րե ցի ու 
տե ղը դրի « բա ներ»։ Ու րիշ կէ տեր ալ կաս կա ծե լի են մէջ բե րո ւած այս հա տո ւա ծին մէջ, ի նչ պէս «ան -
հա տե լի» եւ « պատ կե րա կեր պում» բա ռե րը։ 
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ցատ րե լու, կր կին ու կր կին, որ Վի պա պաշտ նե րու ծրա գիրն էր, ի րենց մէ ե կած կո -
չումն է ր։ Ու րեմն այդ քան ալ հին չէր։ Մէկ դար հնու թիւն ու նէր, ԺԸ. դա րու վեր -
ջե րէն սկ սած։ Որ պէս նկա րագ րող՝ ծրա գի րը պատ մա կան բնոյթ ու նի ան շուշտ։ 
Բայց որ պէս ի րա կա նաց նող՝ պատ մա կան ու պատ մա գի տա կան իր դե րէն դուրս 
կ՚ել  լէ, իր ա ռար կան կ՚այ լաց նէ, կ՚ա զա տագ րէ իր սահ մա նա փա կում նե րէն։ Կը գե -
ղա գի տաց նէ։ Ու այս բո լո րը ը նե լով՝ կ՚ազ գայ նաց նէ զայն։ 

 Բայց յա րա կար ծի քը յա ւե լե ալ բար դու թիւն մը ու նի իր մէջ, այս մէ կը՝ տե ղա -
կան պայ ման նե րուն եւ պատ մա կան ե ղե լու թիւն նե րուն հետ ա ռն չո ւած։ Սըր-
ւանձ տե ան ցի մա սին կ՚ը սէ. «Զ գա ցած է վեր ջին ան գամ [...] այդ հայ րե նի քին խուլ, 
խո րունկ, ան վե րա ծե լի պատ կե րա կեր պում նե րը...», ու իր « վեր ջին ան գամ»ը կը 
բա ցատ րէ Օս մա նե ան գրաքն նու թե ան մի ջամ տու թե ամբ, որ մին չեւ 1908ի ար -
գի լեց ո րե ւէ « տե ղագ րա կան» զե կոյց, այդ հայ րե նի քէն ե կած կամ գա լիք։ Բայց 
ատ կէ ե տք ե կա՞ ծը։ Այդ հայ րե նի քէն ամ բող ջա կան ջն ջո՞ւ մը մարդ կային քար -
տէս նե րէն։ Այդ ջն ջու մէն ե տք՝ այ լեւս ի ՞նչ կը մնայ փր կե լիք։ Ի ՞նչ բան կը մնար 
որ գե ղա գի տա ցո ւե լով՝ նաեւ ու մի ա ժա մա նակ «ազ գայ նա ցո ւէր»։ Պէտք է հաս-
կը նալ որ Հա մա պատ կե րը ամ բող ջու թե ամբ այդ պայ ման նե րուն մէջ կը գրո ւի։ 
Կը գրէ ու կը նկա րագ րէ «գ րա կան յ ղացք»ին ա զա տագ րու մը, գե ղա գի տա ցու մի 
կ՚են թար կէ ա րեւմ տա հայ գրա կան ար տադ րու թիւ նը, ազ գայ նա ցու մով կը մտա -
հո գ ուի, հոն ո ւր ո ՛չ գրա կան յ ղացք մնա ցած է, ո ՛չ ա րեւմ տա հայ ար տադ րու թիւն, 
ո ՛չ ալ ազ գայ նա ցո ւե լիք մի ջուկ։ 

 Նոյն ծի րին մէջն ե նք հա ւա նա բար, ե րբ Օ շա կան Մնա ցոր դա ցի մա սին կը գրէ՝ 
«Իր վէ պին մէջ, Օ շա կան փր կած է ան դարձ կո րուս տէ իր ժո ղո վուր դէն ու ա նոր 
դրա ցի էն՝ Թուր քէն ան փո խա րի նե լի բա րի մթերք ներ...»3։ Եւ ու րիշ տեղ՝ «Օ շա կա -
նի վէ պին մէջ բար քե րու բա ժի նը թե րեւս կը կազ մէ այդ վէ պին ա մե նէն բարձր 
ար ժա նի քը» (Ժ., էջ 160)։ Ո ւր վերս տին՝ փր կո ւա ծին ազ գագ րա կան պա րու նա կը 
կը թո ւի ըլ լալ է ա կա նը։ Բայց «ազ գագ րա կան» վե րագ րու մը խա բու սիկ է։ Քա նի 
որ « պէտք կա՞յ ա ւելց նե լու որ նոյն ա տեն ա նոնք գի տա կան, բա նա սի րա կան, ազ -
գագ րա կան հա ւա քում ներ չեն» (Ժ., էջ 164)։ Ցե ղային բար քեր ու ժո ղովր դա կան 
գան ձա րան պէտք ու նին փր կո ւե լու, կո րուս տի ճամ բուն վրայ է ին ար դէն ի սկ, 
դա տա պար տո ւած է ին, լռու թե ան դա տակ նի քին են թար կո ւած է ին, օս մա նե ան 
գրաքն նու թե նէն ան կա խա բար։ Ի նչ որ կը մնայ ա նոնց մէ՝ կը մնայ ը նկ լու զո ւա ծի 
հան գա ման քով։ Վէպ գրե լը, բայց նոյն պէս Հա մա պատ կեր գրե լը կապ հաս տա -
տել է այս պէս՝ ը նկ լու զո ւա ծին հետ, որ պէս այդ։ Ի սկ « գան ձը գտ նել» ար տա յայ -
տու թիւ նը զա նա զան ձե ւե րով կը վե րա դառ նայ Օ շա կա նի մօտ, ա ռա ջին մէկ օ րէն։ 
Ա մէն ան գամ՝ նոյն ի րո ղու թիւ նը մատ նա նիշ կ՚ը նէ։ Օ րի նակ մը, նո րէն Սրո ւանձ -
տե ա նցին նո ւի րո ւած է ջե րէն. «... այն օ րը, ե րբ սե բաս տա ցի աբ բա մը կղ զի ի մը մէջ 
հի մը կը դնէր մեծ գոր ծին, հայ հայ րե նի քի վե րա գիւ տին ...» (Դ., էջ 310)։ Վե րա գիւ -
3 Յա կոբ Օ շա կան, Հա մա պատ կեր ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թե ան, Ժ. հա տոր, Ան թի լի աս, 1982, էջ 34-
35։



տը (հայ հայ րե նի քին, լման գան ձին) կ՚են թադ րէ մի ջամ տու թիւն մը։ Գի րը, ի մա -
ցա կա նու թիւ նը կը հա ւա քեն, կը տրա մադ րեն ի նչ որ ար դէն ի սկ ը նկ լու զո ւած է։ 
Ե րբ ազ գագ րա կան պա հան ջը կը դառ նայ զգա լի, կո րուս տը ար դէն ի սկ տե ղի ու -
նե ցած է։ Ա ւե լի ճիշդ՝ գի րին մի ջամ տու թիւ նը եւ աշ խար հի մը ը նկ լու զու մը փո -
խա դարձ, մէ կը միւ սով պայ մա նա ւո րո ւած ե րե ւոյթ ներ ե ն։ Այս փո խա դար ձու- 
 թիւ նը, ի նք նին է ա կան, միշտ զան ցա ռո ւած ի րո ղու թիւն մըն է, զան ցա ռո ւած մա -
նա ւանդ Օ շա կա նին ի սկ կող մէ, ե րբ կը խօ սի կո րուս տի, փր կու թե ան, վե րա գիւ -
տի մա սին։ Բայց Օ շա կա նի գոր ծին մէջ՝ այդ ի րո ղու թիւ նը ու րիշ ձե ւով մը վե րա - 
դառ նայ, ա մե նէն ու ժեղ ու ան սպա սե լի ձե ւով, քա նի որ կոր սո ւա ծին իս կա կան 
փր կու թիւ նը կ՚անց նի գրա կա նու թե նէն, գե ղա գի տա ցու մէն։ Այդ է, որ ա տե նօք կը 
կո չէ ի «գ րա կան կանգ նում»ի հա մա կար գը, որ կը տի րա պե տէ բնա կա նա բար երբ 
օ րի նակ 1947ին ան գամ մը ե ւս կ՚ը սէ՝ « Կը դնեմ պայ մա նը մեծ ա րո ւես տա գէ տին», 
այս ան գամ ան ցո ղա կի կեր պով՝ « Սա սուն ցի Դա ւիթ»ին մա սին խօ սե լու ա տեն4։ 

 Հա մա պատ կե րի Թ. հա տո րին սկիզ բը, կա րե ւոր ծա նօ թու թե ան մը մէջ, Օ շա -
կան կը բա ցատ րէ 1914ին ծնունդ ա ռած Մե հե ա նի շար ժու մին «զս պա նակ ներ»ը, 
ու կը փոր ձէ սահ մա նել ա նոնց հե տապն դած «ազ գայ նա ցում»ը, զա տո րո շում նե -
րու եւ տար բե րա կում նե րու ճամ բով։ 

 Նոր չէր այդ տղոց նիւ թը, բայց նոր՝ զայն կեր պադ րող ա րո ւես տը։ Դար -
ձե ալ, ձա խե րուն հե տապն դած ազ գայ նա ցու մը հիմ նո վին հեր քումն էր 
վաթ սու նի մար դոց հռե տո րա կան օգ տա պաշ տու թե ան, պատ մա մո լու- 
 թե ան, լի պե րա լիզ մին, ո րոնք ըն կե րա-քա ղա քա կան շար ժում ներ է ին ա -
ւե լի քան գրա կան ո ւղ ղու թիւն  ...։ Այս ազ գայ նա ցու մը՝ դէմ մա նա ւանդ 
Մխի թա րե ան նե րուն ...։ Այդ ազ գայ նա ցու մը վե րա դաձ նել էր մեր գրա կա -
նու թիւ նը իր ցե ղային հա րա զա տու թե ան, խոր քին, ի րա կան մոյն քին, 
բայց տար բե րու թե ամբ մը գա ւա ռա կան գրա կա նու թիւն բա նա ձե ւին տակ 
զե տե ղո ւած յ ղաց քէն ա լ5։ 

 Մին չեւ հոս՝ ցե ղային հա րա զա տու թե ան սկզ բուն քը կ՚ը սո ւի մի այն հա կա-
դըրո ւե լով նա խորդ սե րունդ նե րու ի րա գոր ծում նե րուն։ Յա ջորդ նա խա դա սու -
թիւն նե րը կ՚ը սեն ա ւե լի՛ բան մը. 

 Ձա խե րը կը հա ւա տային ի րենց ցե ղին մէջ ա նայց շտե մա րան նե րու յոյ -
զէն, գե ղեց կու թե նէն։ Այդ ըն դեր քը մին չեւ խո րա նալ, հոն պահ դրո ւած 
գան ձե րը բե րել լոյ սին։ Ա սի կա կը նշա նա կէր ա րեւմ տա հայ գրա կա նու -
թիւ նը ըն դու նիլ թե րի, հա տո ւա ծա կան, ու ըն դար ձա կել այդ գրա կա նու -

4 Տե՛ս Վէ մու նի (որ Բ.  Թա շե ա նի ծած կա նունն էր), «Օ շա կան կը բա ցատ րէ», Յու սա բեր ամ սա գիր, Դ. 
տա րի, թիւ 14 (14 Նոյեմ բեր, 1947)։
5 Յա կոբ Օ շա կան, Հա մա պատ կեր ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թե ան, Թ. հա տոր, Ան թի լի աս, 1980, էջ 14։ 
Ը նդգ ծում նե րը՝ հե ղի նա կային։ Այս տո ղե րը մէջ բե րած է ի ա տե նօք «Գ րա կան կանգ նու մը» ու սում նա -
սի րու թե անս մէջ (ԿԱՄ, 3-4, 1986, էջ 207-209) ու Âges et usages de la langue arménienne գր քիս մէջ 
(Փա րիզ, 1989, գլուխ 9, էջ 361-362)։

ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   8



թե ան սահ ման նե րը Պոլ սէն, Իզ մի րէն, Վե նե տի կէն շատ ան դին, դէ պի Ա -
րե ւելք, դէ պի սիր տը մեր ե րկ րին6։ 

 Սիր տը ծած կո ւած է, ե րե ւան չէ ե կած եր բեք։ Ան թե ղո ւած կրակ մըն է։ Պէտք է 
բո ցա վա ռի իր վեր ջին նշոյլ նե րով։ Պէտք է բա ցո ւի ա րո ւես տի լոյ սին մէջ։ Ա ր - 
ւեստն է, որ «ըն դերք»ը պի տի փր կէ, հո ղա ծածկ գան ձա րա նը պի տի կե նա գոր ծէ։ 
Գե ղա գի տա կան սկզբունքի օշականեան տարբերակը ունինք հոս։ Երկրորդա-
բար, ունինք անշուշտ այս ձեւով Մեհեանի շրջանին՝ «ազգայնացում»ի որոշադ-
րումը։ 

Համապատկերը կ՚իրագործէ ուրեմն Մեհեանի օրերուն բանաձեւուած փըր-
կագործական ծրա գի րը, որ վե րա պա հո ւած էր ա րո ւես տին։ Հա մա պատ կե րի հըս- 
 կա յա ծա ւալ ձեռ նար կու թիւ նը ի կա տար կ՚ա ծո ւի մի այն ու մի այն այդ ի րա գոր- 
 ծու մին հա մար։ Ծրա գի րը բա նա ձե ւո ւած էր 1914ին, հա տո ւա ծու մի/ամ բող ջաց -
ման հա կադ րու թե ան ը նդ մէ ջէն, հա սա րա կաց՝ ամ բողջ սե րուն դին, քա նի որ նոյ -
նան ման ար տա յայ տու թիւն նե րով կը գտ նենք զայն Վա րու ժա նի ու Զար ե ա նի 
մօտ։ Մե հե ա նի եր րորդ հա մա րին մէջ, « Հա յաս տա նե այց գրա կա նու թիւն» վեր -
նագ րո ւած յօ դո ւած-հան գա նա կին մէջ, Օ շա կան կը գրէ. « Հա տո ւա ծե ալ մեր գո -
յու թիւ նը ամ բող ջու թե ան տա նե լու հա մար կը սպա սենք մեր Տան թէ ին»7։ Ա ր ուես- 
 տա գէտ նե րը պի տի ըլ  լան « մեծ գոր ծա ւոր նե րը», «ազգ ստեղ ծող նե րը», երբ մեր 
առ ջին ու նինք մի մի այն «իր կեդ րո նէն, իր ե րկ րէն, իր կրօն քէն վռն տո ւած ... խլըր -
տուն զան գո ւած մը»։ Օ շա կա նի յա րա ցոյ ցը 1914ին Կո մի տասն է, հոս կո չո ւած 
«աշ խա տան քի Վար դա պետ մը», ո րով հե տեւ իբ րեւ ա րո ւես տա գէտ՝ փր կա գոր -
ծա կան աշ խա տան քին գոր ծա ւորն է ր։ Իր մէ ա ռաջ՝ ժո ղովր դա կան գան ձա րա նը 
«ա նայց շտե մա րան» մըն էր, զոր հարկ էր « բե րել լոյ սին», «ան տես ե րա զի մը պէս 
շղար շո ւած ... ա նա նուն ե ղե րեր գու թիւն ներ»ու հա ւա քա ծոյ մըն էր, ու «աշ խա -
տան քի Վար դա պետ մը մեր եր գե րէն ստեղ ծեց մե զի, օ տա րա ցած նե րուս հա մար, 
յայտ նու թե ան մը չափ հրա շա լի ե րաժշ տու թիւն մը»8։ Ա նյայտ է ին. ա րո ւեստն է, 
որ զա նոնք կը յայտ նա բե րէ։ 
  

Ա ՐՈ ՒԵՍ ՏԻ ԵՒ ՊԱՏ ՄՈՒ ԹԵ ԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆ ՔԸ  
Ե րե սուն տա րի ետ քը, 1944ին, նոյն կո մի տա սե ան յա րա ցոյցն է, որ կու գայ բնա -
կա նօ րէն Օ շա կա նի գր չին տակ, ե րբ կ՚ու զէ բնո րո շել Հա մա պատ կե րի ծրա գի րը։ 
Հա տո ւա ծը կը գտ նո ւի Ժ. հա տո րի այն եր կար գլու խին մէջ, ո ւր Օ շա կան իր կըրկ -
նա պատ կե րին, իր « հէ քի աթ»ին այ ցե լու թիւ նը կ՚ըն դու նի խու ցէն ներս, ու կը վի -

6 Ա նդ։ Ը նդգ ծում նե րը հոս ա լ՝ հե ղի նա կային։
7 Յա կոբ Օ շա կան, « Հա յաս տա նե այց գրա կա նու թիւն», Մե հե ան, թիւ 3, 1914,  էջ 40։ Այ սօր մատ չե լի 
Ա նգ ղին կտու ցին տակ հա տո րին մէջ (Պէյ րութ, 2008), էջ 39։ Յա ջորդ եր կու մէջ բե րում նե րը նոյն է -
ջէն կու գան։
8 Մե հե ան, թիւ 3, էջ 40 (Օ շա կան, Ա նգ ղին կտու ցին տակ, էջ 38)։
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ճի ա նոր հետ9։ Եր կա րա բա նու թիւն նե րով լե ցուն է ջեր են ա սոնք, եւ այդ պատ -
ճա ռով ի սկ՝ եր բեմն դժո ւար ըն թեռ նե լի։ Դիւ րու թե ամբ կա րե լի է կոր սո ւիլ Օ շա -
կա նի կող մէ յա րու ցո ւած մաս նա կի վի ճար կում նե րու բա ւի ղէն ներս։ Կա րե ւոր 
է ջեր են սա կայն, ո րով հե տեւ Օ շա կան այդ վի ճա բա նու թե ան կը ձեռ նար կէ յայտ -
նօ րէն իր կե ան քին ու իր գրա կա նու թե ան մէջ Հա մա պատ կե րին տե ղը, դիր քը, 
նշա նա կու թիւ նը ճշ դո րո շե լու մի տու մով։  

Ու հար ցը, ու րեմն, ա ւե լի քան ի րաւ ու ե ղե րա կան — ին չո՞ւ Յա կոբ Օ շա -
կան ա նու նով վտան գո ւած, աճ պա րա րի մը պէս մա հո ւան հետ ա չք-կա -
պուկ խաղ ցո ղի մը ա ռող ջու թե ամբ աշ խա տա ւոր մը, իր սպա ռած ու ժե րը 
ոճ րա պարտ գի տակ ցու թե ամբ մը յատ կաց նէր պի տի Հա մա պատ կե րին, 
ե րբ իր Մնա ցոր դա ցը կը սպա սէր, ա նա ւարտ10։ 

« Հէ քի աթ»ի այ ցե լու թե ան նո ւի րո ւած գլու խը կը սկ սի յե տոյ սա տո ղով. «Ու 
կու տամ մեր ձա ւոր գո հա ցում մը այդ հար ցա կա նին» (Ժ., էջ 372)։ Տրո ւած պա -
տաս խա նին մա նո ւա ծա պատ ո լորտ նե րուն պի տի չհե տե ւիմ առ այժմ։ Կու գամ 
այն հա տո ւա ծին, ո ւր Հա մա պատ կե րի ծրա գի րը կը բաղ դա տո ւի Օր մա նե ա նի 
«Ազ գա պա տում»ի ծրագ րին։ Օր մա նե ա նի գլ խուն փաթ թո ւած գլ խա ւոր մե ղադ -
րան քը այն է, որ իր բազ մա հա տոր պատ մու թիւ նը ի րա կա նու թե ան կմախ քը մի -
այն կու տայ։ Ե կե ղե ցի ին պատ մու թիւնն ալ, ի նչ պէս գրա կա նու թե ան պատ մու - 
թիւ նը, ա ռիթ մը պի տի ըլ  լար «անձ նա ւո րու թե անց կեր տու մին ծի րով» ժո ղո վուր -
դի մը կե ան քը վերս տին ապ րե լու ու ապ րեց նե լու, հե տապն դե լով մի ա ժա մա նակ՝ 
« ժա մա նա կին նո ւա ճու մը, գա ղա փար նե րու գու պա րը, օ տա րը, բա նակ ներ ու մոր -
թող ներ, նա հա տակ ներ ու սուր բեր» (Ժ., էջ 395)։ Օր մա նե ան չէ հա սած ան շուշտ 
այդ վե րա կեն դա նաց ման, քա նի որ չէ փոր ձած ո ՛չ ան ձնա ւո րու թիւն նե րը վե րա -
կեր տել, ո ՛չ ալ գա ղա փար նե րու աշ խար հը վերս տեղ ծել, բայց «ե թէ եր բեք ար դիւն -
քը վրի պանք մըն է,  ... օ րի նա կը կը մնայ սր տա ռուչ» (Ժ., էջ 396)։ Օ շա կա նի 
սո վո րա կան կե ցո ւած քին (ու իր սե րուն դի սկզ բուն քին) հա մա ձայն՝ բնա կան է որ 
ի րա գոր ծու մը կա րե լի պի տի ըլ  լար մի այն իբ րեւ ա րո ւես տի գործ. «ա րո ւես տի 
գոր ծե րուն գե րա գոյնն է մեր ե կե ղե ցի ին պատ մու թիւ նը» (Ժ., էջ 395), ի նչ պէս նաեւ 
ու հե տե ւա բար՝ մեր գրա կա նու թե ան պատ մու թիւ նը։ Այս հա մա ծի րին մէջ է, որ 
Օ շա կան կը յի շէ եր կու ի րա գոր ծում ներ, մօտ ի րենց յ ղաց քով ու գոր ծադ րու - 
թեամբ՝ Հա մա պատ կե րի հե տապն դու մին։ Ա հա ւա սիկ հա տո ւա ծը. 

 Կու տամ ա նու նը ու րիշ աշ խա տա ւո րի մը։ Ա սի կա գրա կա նու թե ան գոր -
ծի քը կազ մող լե զո ւին վրայ ա ռա ջին ըն դար ձակ հա մադ րու մը փոր ձող 
մարդն է, աշ խար հա բար լե զո ւի նոր ճար տա րա պե տը, Հ. Ա. Այ տը նե ա նը։ 

9 Այդ հա տո ւա ծը կ՚եր կա րի Ժ. հա տո րի էջ 372էն մին չեւ 494։
10 Օ շա կան, Հա մա պատ կեր, Ժ., էջ 371։ Այս հար ցու մին եւ հար ցադ րու թե ան պի տի վե րա դառ նամ ըն -
դեր կար ներ կայ աշ խա տա սի րու թե ան 3րդ բաժ նին մէջ, այս ան գամ՝ «վ կա յու թե ան կա ռոյց»ի հար ցէն 
մեկ նե լով։
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Այս մար դը չէ ստեղ ծած ան շուշտ մեր քե րա կա նու թե ան օ րէնք նե րը, բայց 
դի տած է զա նոնք, մին չեւ իր օ րը չմ տա ծո ւած նիւ թե րու ներ սը։ Ու այդ դի -
տո ղու թիւն նե րը հա մա կար գե լով գրած է իր մա գիստ րո սա կան գոր ծը։ 
Յարգ ու պա տիւ ի րեն։ Չէ գրած ան շուշտ մեր քա ղա քակր թու թե ան, մեր 
ժո ղո վուր դին հո գին, բայց գրած ա նոր մշա կոյ թին մէկ է ա տար րին հիմ -
նա կան կեր պա րան քը։ Ա՛յս է ա հա կե ան քին սպա սը։ Կո մի տաս վար դա -
պետ ո ՛չ մէկ ե րգ է հե ղի նա կած, բայց ստեղ ծած է հայ եր գին պատ կե րը, 
դի տե լով ա նոր ո ճը բազ մա սա րիք փո փո խակ նե րու մէ ջէն ու հաս նե լով 
իր հա մերգ նե րուն սէն ֆո նիք ճար տա րա պե տու թե ան։ ... Ին չո՞ւ մեր պատ -
մու թիւ նը չըլ  լար ձեռ նար կո ւած նման հան ճա րային մար դոց ձեռ քով11։ 

1914ին, ժո ղովր դա կան գան ձը, ե ղե րեր գու թիւն նե րու տար բե րա կով, ըն դեր -
քէն դուրս ե րե ւան կու գար, կը յայտ նո ւէր, ա նուն կը ստա նար ա րո ւես տի լու սա -
ւոր տար րին մէջ։ Հոս՝ 1944ին, ա րո ւես տի տար րը կայ միշտ, քա նի որ Հա մա պատ- 
 կե րը իբ րեւ գրա կա նու թե ան պատ մու թիւն «ա րո ւես տի գոր ծե րուն գե րա գոյնն է», 
ի նչ պէս է ՛ր (կամ կր նար ըլ  լալ) պա րա գան Ե կե ղեց ւոյ պատ մու թե ան հա մար։ Բայց 
ա րո ւեստ ըլ  լա լէ ան դին, յայտ նու թե ան ու փր կա գոր ծու մի լու սա ւոր տար րը հան -
դի սա նա լէ ա ռաջ, ճար տա րա պե տու թիւն մըն է, հա մադ րա կան ձեռ նարկ։ Կո մի -
տաս ե րգ չէ հե ղի նա կած, բայց ստեղ ծած է հայ եր գին պատ կե րը։ Ստեղ ծած է զայն 
ան շուշտ իբ րեւ « հա մա պատ կեր», քա նի որ հա սած է իր հա մերգ նե րուն մէջ ա -
նոնց հա մա նո ւա գային ճար տա րա պե տու թե ան։ Նոյն հա տո ւա ծին մէջ Հայր Ար -
սէն Այ տը նե ա նին եւ իր հայե րէն լե զո ւի քե րա կա նու թե ան յի շա տա կու մը12 ցոյց կու 
տան, որ գե րակ շիռ փաս տը հոս ա րո ւես տի գոր ծո ղու թե ան մի ջամ տու թիւ նը չէ՛ 
«գան ձա րան»ի յայտ նա բե րու մին մէջ, այլ դի տո ւա ծը «հա մա կար գել»ու ա րար քը։ 
Ին չո՞ւ սա կայն Կո մի տա սի յա րա ցոյ ցին հարկ էր հոս Այ տը նե ա նի ա նու նը կցել։ 
Կո մի տա սի ա նու նին նոր ար ժէք մը կը տրո ւի Հա մա պատ կե րի է ջե րէն ներս, այո՛, 
ե րբ 1914ի յայտ նու թե նէն կ՚անց նինք 1944ի հա մա կար գու մին։ Հա մա պատ կե րի 
մը ծրագ րին եւ հա մա նո ւա գային ճար տա րա պե տու թե ան մօ տի կու թիւ նը կը մնայ 
մի այն նմա նու թիւն, այն քան ա տեն որ չենք հասկ ցած «ա րո ւեստ»ի այդ ներ քին 
աս տի ճա նա ւո րու մը, յայտ նու թե նէն հա մա կար գում։ 

Ա րո ւես տը այն լու սա բակն է, ո րուն ծի րին մէջ ա նայ ցը, ա նյայտն ու ա նա նու -
նը կը ստա նան նոր օ րի նա վի ճակ մը, նոր կեն դա նու թիւն մը։ Ա րո ւես տը տե սա նե -
լի կը դարձ նէ ան տե սա նե լին, կը գո յաց նէ ի նչ որ գո յու թե ան լու սա ծի րին չէր 
հա սած։ Կը յայտ նա բե րէ ու կը փր կա գոր ծէ։ Նոյ նը կ՚ը նէ, օ շա կա նե ան ը մբռ նու -

11 Օ շա կան, Հա մա պատ կեր, Ժ., էջ 396։ 
12 Յի շա տա կու մը կ՚եր թայ Ար սէն Այ տը նե ա նի Քն նա կան քե րա կա նու թիւն աշ խար հա բար կամ ար դի 
հայե րէն լե զո ւի գիր քին, լոյս տե սած Վի են նա, 1866ին։ Տրա մադ րե լի է այ սօր նոր հրա տա րա կու թիւն 
մը, նոյն բո վան դա կու թե ամբ, Ե րե ւան, 1987։ Գիր քին սկիզ բը կայ 300 է ջը ան ցնող « Նա խա շա ւիղ» մը, 
«Ար դի հայե րէն լե զո ւի ծա գումն, է ու թիւ նը, պատ մու թիւնն ու ներ կայ վի ճա կը» ը նդ հա նուր վեր նագ -
րով, որ հայե րէն լե զո ւի պատ մու թիւն մը կը հրամց նէ, սկիզ բէն մին չեւ մեր օ րե րը։ Կ՚են թադ րեմ որ Օ -
շա կան նկա տի ու նէր այդ նա խա շա ւի ղը նոյն քան, որ քան՝ բուն քե րա կա նու թիւ նը։
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մով, վէ պը, իբ րեւ ա րո ւեստ։ Վէ պը « դիւ ցազ նա կան»ի մա կար դա կին կը բե րէ ի նչ 
որ «ա նա նուն» մնա ցած էր, ի նչ որ ա ռաս պել նե րու ա նյայտ գան ձա րա նի մթու -
թեան մէջ պա հո ւած է ր։ Այդ ա րար քը Մնա ցոր դա ցի սկզբ նա կան գոր ծո ղու թիւնն 
է։ Բայց Օ շա կա նին հե տապն դա ծը ու րիշ բան է։ Ի ՞նչ բան։ Ը ստ ե րե ւոյ թին՝ պատ -
մու թիւ նը, եւ ո ՛չ թէ ա րո ւես տը։ «Ին չո՞ւ մեր պատ մու թիւ նը չըլ  լար ձեռ նար կո ւած 
նման հան ճա րային մար դոց ձեռ քով»։ Բայց ի ՞նչ ը րած են այդ մար դի կը։ Ա ռա ջի նը 
գրա կան լե զո ւի հա մադ րու մը փոր ձած է, ու դար ձած՝ աշ խար հա բա րի « ճար տա -
րա պետ»ը։ Ե րկ րոր դը հա սած է սէն ֆո նիք ճար տա րա պե տու թե ան մը։ Եր կուքն 
ալ ե ղած են ի րենց ա ռար կային (լե զո ւին, եր գին) հա մա կար գող նե րը, եւ այդ ձե ւով 
մի այն բե րած են զայն իր լրու մին։ Ա րո ւես տը հա մա կար գու մի գոր ծո ղու թե ան մէջ 
կը հաս նի իր լրու մին։ Օ շա կա նին հե տապն դա ծը ե թէ պատ մու թիւնն է ու րեմն, 
պատ մու թիւնն է որ պէս ա րո ւեստ, հա մա կար գու մով իր լրու մին հա սած ա րո ւեստ։ 

 Այս բնա բա նը՝ « պատ մու թիւ նը որ պէս ա րո ւեստ» կը ձգէ մեզ սա կայն նոյն 
դժո ւա րու թե ան առ ջեւ, չի բա ցատ րեր ա րո ւես տի աս տի ճա նա ւո րու մը՝ յայտ նու -
թե նէն հա մադ րում, չի բա ցատ րեր պատ մու թե ան եւ ա րո ւես տին հա սա րա կաց 
ար մա տը։ Ո րով հե տեւ ե թէ պատ մու թիւ նը կը հե տապն դո ւի որ պէս ա րո ւեստ, յըս -
տակ է որ փո խա դար ձա բար՝ ա րո ւես տը իր մէջ պի տի ու նե նայ « պատ մա կան» 
ե զր մը, իբ րեւ է ա տարր։ Ի նչ որ Օ շա կան հա մա կար գում մը կո չէ, ա նոր զա նա -
զան փո փո խակ նե րով՝ հա մադ րում, հա մա պատ կեր, հա մա նո ւագ, հա մերգ, խոր -
քին մէջ ու րիշ բան չէ՛, ե թէ ոչ այդ պատ մա կան եզ րը։ Դի տան կիւ նի զար մա նա լի 
շր ջա փո խու թե ան մը հան դի սա տես նե րը կ՚ըլ  լանք այս ձե ւով։ Հա մա կար գու մը լեզ-
 ւա կան օ րէնք նե րու կամ եր գի ո ճա կան փո փո խակ նե րու ճար տա րա պե տա կան 
կա ռու ցո ւած քը չէ՛։ Այդ կա ռու ցո ւած քը ար դիւնք է մի այն։ Այ տը նե ան կը նկա րագ -
րէ գրա կան լե զո ւի վեր ջին ու վերջ նա կան վի ճակ մը։ Գրա կան լե զո ւի այդ « վերջ -
նա կան» բնոյ թը, ըլ  լա լու հա մար, է ա նա լու հա մար իբ րեւ վերջ նա կան, կը 
պա հան ջէ ճար տա րա պե տի մը մի ջամ տու թիւ նը։ Ճար տա րա պե տը իր հա մա կար -
գու մով՝ վերջ նա կա նու թե ան կնի քը կը դնէ գրա կան լե զո ւին վրայ։ Կը « վերջ նա -
կա նաց նէ» լե զուն։ Ի նչ որ կը մատ նան շէ նաեւ որ լե զուն վեր ջա ցած է, ե րբ 
ճար տա րա պե տը կը մի ջամ տէ։ Այ սինքն ա) լե զուն իր լրու մին հա սած է, ու բ) լե -
զուն իր ա ւար տին հա սած է։ Եր գին պա րա գան նոյնն է, ու մին չեւ ի սկ՝ ա ւե լի բա -
ցա յայտ է ան ։ Կո մի տա սե ան դի մա գի ծով՝ հա մա նո ւա գի ճար տա րա պե տը կը 
մի ջամ տէ ե րբ կեն դա նի եր գը հա սած է իր վեր ջա ւո րու թե ան, բայց ո ՛չ տա կա ւին 
իր վերջ նա կա նու թե ան։ Կո մի տաս ու րեմն կ՚ար ձա նագ րէ ժո ղովր դա կան եր գը իր 
ամ բող ջա կան շի ջու մի եզ րին։ Փր կե լով զայն ա րո ւես տի ծի րին մէջ՝ կ՚ար ձա նագ -
րէ ա նոր վեր ջա ւո րու թիւ նը ու նոյն ա րար քով՝ կը « վերջ նա կա նաց նէ» զայն։ Եր -
կու պա րա գա նե րուն՝ գործ ու նինք վախ ճա նա կան փոր ձա ռու թե ան մը հետ, 
ո րուն վրայ շեշ տը չէ դրո ւած հոս Օ շա կա նի կող մէ, որ սա կայն բա ցա յայտ է։ Ար -
 ւես տը ը ստ է ու թե ան՝ վախ ճա նա կան բնոյթ ու նի։ Վախ ճա նա կան փոր ձա ռու թիւն 
եւ վախ ճա նա կան գոր ծո ղու թիւն։ Այս «դ րոյթ»ը հա սա րա կաց գե տինն է (պի տի 
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ը սէ ի գրե թէ՝ հա սա րա կաց տե ղի քը), ո րուն վրայ գե ղա գի տա կան սկզ բուն քի ե րեք 
մեծ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ Օ շա կան, Վա րու ժան եւ Զա րե ան կը մի ա նան ի րա րու։ 
Վախ ճա նա կան ա րո ւես տի հար ցը խնդ րոյ ա ռար կայ պի տի դառ նայ նո րէն ա ւե -
լի ան դին, ե րբ քն նենք այն հա տո ւած նե րը, ո ւր Օ շա կան ա ւե լի հան գա մա նօ րէն 
կ՚անդ րա դառ նայ այդ փոր ձա ռու թե ան ու այդ գոր ծո ղու թե ան։ 
 

 ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԸ… Ա ՐՈ ՒԵՍ ՏԻ ԳՈՐ ԾԻՆ ՆԵՐ ՍԸ  
Ա րո ւես տին վախ ճա նա կա նու թե ան հետ ա ռն չո ւած կա րե ւոր կէտ մը ե ւս կայ։ Եր -
գին ու լե զո ւին վեր ջա ւո րու թիւ նը եւ ու րեմն « վերջ նա կա նա ցում»ը վի ճակ ներ չեն, 
այլ՝ ար դիւնք ներ։ Այ տը նե ան քե րա կա նու թե ան օ րէնք նե րը կը նկա րագ րէ, իբ րեւ 
լե զո ւի պատ մու թե ան յան գու մը։ Պա տա հա կան չէ բնաւ, թէ եւ Օ շա կան չի յի շեր 
այդ հան գա ման քը, որ Քն նա կան քե րա կա նու թիւն հա տո րին սկիզ բը դրո ւած ըլ  -
լայ ե րեք հա րիւր էջ նոց յա ռա ջա բան մը, ներ կա յա ցո ւած որ պէս հայե րէն լե զուի 
պատ մու թիւն, սկիզ բէն մին չեւ մեր օ րե րը, ո րուն ա ռա ջին է ջե րուն կը կար դանք 
հե տե ւե ա լը. 

Ան տա րա կոյս է, որ լե զուն ի ւր յա ռաջ դի մու թե ան, ան կման ու վե րա նո րո -
գու թե ան վի ճակ նե րո վը՝ ան վրէպ ծան րա չափ մը կ՚ըլ  լայ մարդ կու թե ան 
փո փոխ ման ցը մէջ ազ գի մը նիւ թա կան, բա րո յա կան եւ գլ խա ւո րա բար 
մտա ւո րա կան կե նա ցը յա ջող կամ ա նյա ջող վի ճա կին։ Եւ աս է լե զո ւի 
պատ մա կան նշա նա կու թիւ նը։ Ո ւս տի ի նչ պէս ա մէն պատ մու թիւն՝ նոյն -
պէս այս մաս նա կան (լե զո ւի) պատ մու թիւ նը՝ պատ ճա ռախն դիր հա մե մա -
տու թե անց ար ժա նի է...13 

 Կո մի տա սի ե րաժշ տա կան ճար տա րա պե տու թե ան յան գու մին մէջ՝ պատ մա -
կան շար ժըն թա ցը չ՚ե րե ւիր ան շուշտ իբ րեւ կազ մա ւո րիչ ե զր։ Այդ պատ ճա ռով է 
հա ւա նա բար, որ Կո մի տա սի «յայտ նու թե ան մը պէս» գե ղե ցիկ եր գե րու կող քին՝ 
կը դրո ւի Այ տը նե ա նին ա նու նը որ պէս յա ւե լե ալ յա րա ցոյց։ Այս վեր ջինն է ի հար -
կէ, որ ե րե ւան կը բե րէ կար գա ւո րու մին, այ սինքն՝ լրա ցած ա րո ւես տին պատ մա -
կան եզ րը։ Պէտք է ըն դու նիլ, որ հա մեր գին ու հա մա նո ւա գին մէջ՝ « պատ մա կան» 
տա րո ղու թիւ նը պի տի մնար ա նյայտ, ե թէ չըլ  լար յա ւե լե ալ յ ղու մը։ Կը բա ւէ սա -
կայն այդ ճար տա րա պե տու թիւ նը հասկ նալ իբ րեւ ի նչ որ է ան, այ սինքն՝ իբ րեւ 
յան գում, ու րեմն՝ իբ րեւ լրում ու վախ ճան, որ պէս զի նոյն պա հուն՝ ե րե ւան գայ 

13 Այ տը նե ան, Քն նա կան քե րա կա նու թիւն, էջ 27։ « Պատ ճա ռախն դիր» բա ռը պէտք ու նի բա ցատ րու -
թե ան։ Պէտք չէ մոռ նալ որ այս գիր քը Վի են նա լոյս տե սած է, գեր մա նա լե զու շր ջար կի մէջ։ Վի են նայի 
Մխի թա րե ան նե րը « պատ ճա ռախն դիր» բա ռը (եւ գա ղա փա րը) փոխ ա ռած է ին ԺԸ. դա րու Գեր մա -
նի ոյ պատ մա գի տու թե նէն։ Այդ հո սան քին մեծ ներ կա յա ցու ցիչն էր Հ. Յով սէփ Գաթր ճե ան իր ե րկ հա -
տոր Տի ե զե րա կան պատ մու թիւն ի սկզ բա նէ աշ խար հիս ցմեր ժա մա նակս գիր քով (1849 եւ 1852)։ ԺԸ. 
դա րու գեր մա նա լե զու պատ մագ րու թե ան մա սին, տե՛ս Peter Reill, The German Enlightenment and 
the Rise of Historicism, Berkeley, Univ. of California Press, 1975։ Տե՛ս նաեւ իմ «Enlightenment and 
Historical Thought» յօ դո ւա ծը, Enlightenment and Diaspora, The Armenian and Jewish Cases, ed. by 
Richard Hovannisian and David Myers, Atlanta, Scholars Press, 1999, էջ 98։
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ա նոր է ա ցու մին գլ խա ւոր բա ղադ րի չը՝ ժա մա նա կը։ Օ շա կան կր նայ պատ մու թիւ -
նը հե տապն դել որ պէս ա րո ւեստ, ո րով հե տեւ ա րո ւես տը, իր ներ քին աս տի ճա նա -
ւո րու մով՝ յայտ նու թե նէն դէ պի հա մա կար գում, կ՚են թադ րէ ի նչ որ կը կո չենք 
ժա մա նակ։ Ժա մա նա կը իբ րեւ կո րիզ, ժա մա նա կը իբ րեւ գլ խա ւոր բա ղադ րիչ, ժա -
մա նա կը իբ րեւ է ա տարր։ Ժա մա նա կը կը յայտ նո ւի որ պէս է ա տարր, ե րբ գի տա -
կից ե նք ա րո ւես տի վախ ճա նա կան տա րո ղու թե ան ու է ու թե ան։ Ե րբ Օ շա կան 
կ՚ը սէր տար բեր շր ջար կի մէջ, թէ Մնա ցոր դա ցով կ՚ու զէր Ա ղէ տը փր կել ժա մա նա -
կէն, այդ մէկ նա խա դա սու թե ան մէջ կը հա ւա քէր վախ ճա նա կա նը, ա րո ւես տը եւ 
ժա մա նա կը։ Կարճ բա ցատ րու թե ամբ մը, «փր կել ժա մա նա կէն» կը նշա նա կէ հոս՝ 
փր կել ա՛յն ժա մա նա կէն՝ որ մնա ցած է վախ ճա նէն դուրս, այն ժա մա նա կէն՝ որ 
մտա ծո ւած է « վերջ նա կա նա ցում»էն ան կախ։ 

 Թե րեւս ա ւե լի հասկ նա լի ըլ  լայ հի մա, թէ ին չո՛ւ Այ տը նե ա նի քե րա կա նու թիւ -
նը եւ Կո մի տա սի հա մերգ նե րը « կը լու սա ւո րեն» հար ցը, ե րբ ա ռա ջին ակ նար կով 
այն քան ալ բա ցա յայտ չէր քե րա կա նու թե ան մը եւ հա մա նո ւա գի մը կա պը Հա -
մա պատ կե րի պատ մա կան ծրա գի րին հետ։ Ը սի որ Օ շա կան պատ մու թիւ նը կը 
հե տապն դէ որ պէս ա րո ւեստ։ Այդ պատ ճա ռով եւ այդ ի մաս տով մի այն՝ Հա մա -
պատ կե րը վէպ մըն է, եւ «ա մէն մէկ հե ղի նակ նոյն ա տեն հե րոս մըն է ըն դար ձակ 
վէ պի մը, ո րուն ա նունն է դար ձե ալ ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թիւն» (Ա., էջ 25)։ 
Բայց ե թէ Օ շա կան կր նայ հե տապն դել պատ մու թիւ նը որ պէս ա րո ւեստ, պատ -
ճա ռը այն է, որ ա րո ւես տի խոր քին՝ կայ ժա մա նա կը, վերջ նա կա նաց նող, վախ -
ճա նա կա նաց նող ժա մա նա կը։ Հա կա ռակ ո ւղ ղու թե ամբ՝ կ՚ու զէ հե տապն դել 
պատ մու թիւ նը որ պէս հա մա կար գում, հա մադ րում, ո րով հե տեւ ա սոնք ու րիշ բան 
չեն ե թէ ոչ պատ մա կան եզ րը ա րո ւես տին մէջ, գրե թէ միշտ ա նյայտ, չկաս կա ծ -
ւած։ Ո ՞ւր կ՚ե րե ւի պատ մա կան եզ րը։ Հոն՝ ո ւր ա րո ւես տը վեր ջա ւո րու թե նէն ետ -
քը կու գայ, կը կա տա րե լա գոր ծէ վե րա ջո րու թիւ նը, կը վերջ նա կա նաց նէ զայն, 
ի նչ պէս Կո մի տա սի պա րա գային։ Ա րո ւես տը իբ րեւ յան գում։ 

 Այս կարճ վեր լու ծու մը կո րի զային ձե ւով իր մէջ կը պա րու նա կէ Օ շա կա նի 
գոր ծին, ժա մա նա կաշր ջա նին, գրա կան ու քն նա դա տա կան ծրա գիր նե րուն շուրջ 
ե ղած ու գա լիք բո լոր վեր լու ծում նե րուն դժո ւա րու թիւ նը։ Գա ղա փար նե րուն մէջ 
չէ՛ ան ։ Դժո ւա րու թիւ նը կը կա յա նայ ա նոր մէջ, որ ա մէն վեր լու ծում կը վկա յա կո -
չէ բո լոր եզ րե րու, բո լոր դի տան կիւն նե րու մի ջամ տու թիւ նը։ Ի նչ պէ՞ս հասկ նալ օ -
րի նակ՝ ա րո ւես տը իբ րեւ « պատ մա կան» հա մա կար գում, ե թէ չմի ջամ տեն վերջ- 
 նա կա նա ցու մը, յան գու մը որ պէս ա րո ւես տին բուն ի րա գոր ծու մը, եւ ու րեմն՝ 
վախ ճա նա կան փոր ձըն կա լումն ու գոր ծո ղու թիւ նը։ Ի նչ պէ՞ս հասկ նալ Հա մա -
պատ կե րի պատ մա կան ա ռա ջադ րան քին ներ քին յ ղու մը է ա պէս ան պատ մա կան 
թո ւա ցող ի րա գոր ծում նե րու։ Ստի պո ւած ե նք ան դա դար վերս տեղ ծել Օ շա կա նի 
յայ տա րա րու թիւն նե րուն, վե րա կո չում նե րուն, խո րա գոյն են թադ րե ա լը, են թա հո -
ղը, տրա մա բա նու թիւ նը։ Խո րա գոյ նը այն է, որ ժա մա նա կը վախ ճա նին կա րո ղա -
կա նու թիւնն է։ Կայ հե տե ւա բար, իբ րեւ յետ նա մաս, չը սո ւած բայց ա մենու րէք 
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են թադ րե լի, ժա մա նա կը փր կե լու ան հրա ժեշ տու թիւ նը։ Բա ցատ րե ցի վե րը, որ «Ա -
ղէ տը փր կել ժա մա նա կէն» խօս քը պէտք չէ շփո թու թե ան մատ նէ մեզ։ Ա ղէ տը 
պէտք է փր կել, այո՛, ան վախ ճան, գծային, ան ցո ղա կան ու սր բագ րե լի ժա մա նա -
կէն, այլ խօս քով՝ դի պո ւած նե րու ժա մա նա կէն։ Այդ կը նշա նա կէ, որ պարտ քին 
տակն ե նք Ա ղէ տին ժա մա նա կը փր կե լու, այ սինքն՝ ժա մա նա կը փր կե լու իբ րեւ Ա -
ղէ տին կա րո ղա կա նու թիւ նը։ 

 Օ շա կան զա նա զան տե ղեր շատ գի տա կից կեր պով ը սած է ա րո ւես տին եւ 
ժա մա նա կին մի ջեւ ա ռն չու թիւ նը։ Քա նի մը օ րի նակ ներ պի տի տամ հոս, ա րագ 
ձե ւով, ա ռանց վեր լու ծու մի։ Ա ռա ջին օ րի նա կը կու գայ Մնա ցոր դա ցէն, ո ւր սկիզ -
բը, ե րբ գիւ ղին տէր տէ րը կը պատ րաս տո ւի վէ պին ամ բողջ ա ռա ջին մա սը գրա -
ւող ու ա նոր նա խա մու տը կազ մող հէ քի ա թը պատ մե լու, կը կար դանք 
հե տե ւե ա լը. «Ան չէր գի տեր ժա մա նա կին ի մաս տը։ Ու ժո ղովր դա կան ա մէն յօ րի -
նու մի նման կը դի զէր մէկ ան ձի վրայ այն քան դրո ւագ ... որ մտիկ ը նո ղը կը վե -
րա նար ի րո ղու թե անց պա րու նա կէն ու կը թա ղո ւէր հէ քի ա թին ծո ցը»14։ «Ան»՝ 
տէր տէրն է ան շուշտ, բայց նա խա դա սու թե ան շա րու նա կու թիւ նը ցոյց կու տայ, 
որ նոյն քան եւ ա ւե լի՝ ժո ղովր դա կան պատ մումն է, ը նդ հա նուր ա ռու մով՝ ա ռաս -
պե լը, այ սինքն՝ ի նչ որ չէ փո խադ րո ւած տա կա ւին ա րո ւես տի ծի րին մէջ։ Ա ռաս -
պե լէն ա րո ւեստ ան ցքին մէջ՝ կայ ժա մա նա կի հարց մը, ժա մա նա կի ի մաս տին 
գի տակ ցե լու խն դիր մը։ Չեմ ման րա մաս ներ։ Ե րկ րորդ օ րի նա կը կու գայ Հա մա -
պատ կե րէն, ո ւր Գրի գոր Զօհ րա պին նո ւի րո ւած մե նագ րու թե ան մէջ, Օ շա կան 
յան կարծ կ՚անդ րա դառ նայ «եր կու մեծ բռ նու թիւն նե րուն», ո րոնց են թար կո ւած 
էր մեր գրա կա նու թիւ նը15։ Մէ կը՝ ժա մա նակն է ր։ Միւ սը՝ « քա ղա քա կան ճա կա -
տա գի րը»։ Գրա կա նու թե ան ճի տին նս տած ա ռա ջին «բռ նու թե ան» մա սին կ՚ը սէ. 

Ա տոնց մէ ա ռա ջի նը ժա մա նակն էր ու է, որ մեր բո լոր գրող նե րը պա հեց 
իր եր կաթ կա պան քին տակ։ Տե ւո ղու թիւ նը ա րո ւես տի գոր ծին հա մար 
այն է, ի նչ որ է ա րե ւը պտու ղին հա մար16։ 

 Ժա մա նա կը՝ բռ նու թի՞ւն։ Կ՚ու զէ ը սել ան շուշտ՝ ժա մա նա կի պա կա սը, ժա մա -
նա կին բա ցա կա յու թիւ նը։ Հա տո ւա ծը կը թե լադ րէ որ ժա մա նա կը ա րո ւես տին ա -
րեւն է։ Չեմ խո րա նար հոս ալ, հասկ նա լու հա մար թէ ի նչ պէ՛ս կը գոր ծէ ան, թէ 

14 Յա կոբ Օ շա կան, Մնա ցոր դաց, Ա. հա տոր, ե րկ րորդ հրա տա րա կու թիւն, Ան թի լի աս, 1988, էջ 38։
15 Յ. Օ շա կան,  Հա մա պատ կեր ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թե ան, Ե. հա տոր, Ե րու սա ղէմ, 1956, էջ 153։ 
16 Նոյն տեղը։ Տո ւած մէջ բե րումս հե ռո ւէն մի այն կը յու շէ հա տո ւա ծին պա րու նա կած ամ բողջ ո ւժն 
ու նշա նա կու թիւ նը. ա մէն պա րա գայի՝ կը կա րօ տի մեկ նա բա նու թե ան, որ պէս զի առ նը ւազն՝ եր կու 
«բռ նու թիւն ներ»ուն (ժա մա նա կի եւ քա ղա քա կան ճա կա տագ րի) մի ջեւ է ա կան ա ռն չու թիւ նը հասկը -
նա լի դառ նայ։ Հա տո ւա ծը վեր լու ծու մի մա ղէն ան ցու ցած էր ա տե նօք Գ.  Պըլ տե ան իր «Յա կոբ Օ շա -
կան եւ ա րեւմ տա հայ նո րա վէ պը» յօ դո ւա ծով, Բա գին, Սեպ տեմ բեր, 1980։ Նոյն այդ յօդ  ւա ծը լոյս 
տե սաւ Սփիւռ քա հայ գրա կա նու թիւն տա րե գիր քին մէջ, Ե րե ւան, 1989, էջ 293-321։ Այ սօր՝ Մարտ հա -
տո րին մէջ տրա մադ րե լի է, զգա լի փո փո խու թիւն նե րով (Գ րի գոր Պըլ տե ան, Մարտ, Ան թի լի աս, 1997, 
էջ 51-82)։ Վեր ջա պէս, «ա րո ւեստ եւ ժա մա նակ» նիւ թին շուրջ՝ ըն թեր ցո ղը կը յ ղեմ Յա կոբ Օ շա կա նի 
մա սին իմ գր քիս՝ Le Roman de la Catastrophe, Ժը նեւ, MétisPresse, 2008, էջ 133-140։
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ին չո՞ւ եր բեմն կը բա ցա կայի, խա ւա րի մատ նե լով աշ խար հը։ Այդ բա ցա կա յու - 
թեան, այդ զեղ ծու մին մա սին կը խօ սի Մնա ցոր դա ցը, նախ՝ բանտ նե տո ւած Սո -
ղո մին, յե տոյ՝ նոյն խու ցին մէջ գտ նո ւող հա րիւր տա րո ւան դա տա պար տե ալ նե -
րուն մա սին ե րբ կ՚ը սէ.  

Ժա մա նա կի զգա յու թե ան այս ձե ւա զեղ ծու մը ան գի տա կից ա նոր մօտ, 
իբր հե տե ւանք թե րեւս բնա խօ սա կան օ րէն քի մը, որ ա ՛լ ան պէտ գոր ծա -
րան մը կը ձգ տի խցել, կուրց նել մար մի նէն։ Հա րիւր մէկ տա րո ւան, որ ա -
նոր պա տի ժին տախ տակն էր, տե ւո ղու թե ան յ ղաց քը խա թա րած էր 
ա նոր ու ղե ղին մէջ17 ։ 

Այս պա րա գային ան շուշտ՝ ա րո ւես տի եւ ժա մա նա կի ա ռն չու թիւ նը չէ՛ խընդ -
րոյ ա ռար կան, բայց այդ խա թա րու մի ծայ րա գոյն կէ տէն կը բխին Օ շա կա նի բո -
լոր վէ պե րը։ Ատ կէ կը բխի նաեւ Հա մա պատ կե րը, որ պէս ա րեւմ տա հայ 
հե ղի նակ նե րուն « վէպ»ը։ Մնա ցոր դա ցի ար գան դէն զա տո ւած չորս վէ պե րուն 
(Հա րիւր մէկ տա րո ւան «ե ռան կար»ին եւ Մա թիք Մե լիք խա նե ա նին) եւ ա նոնց 
«հե րոս ներ»ուն (Մա թի քէն զատ՝ Հա ճի Մու րատ, Հա ճի Ապ տիւլ  լահ եւ Սիւ լէյ ման 
Է ֆեն տի), Օ շա կան կը գրէ.  

Չորսն ալ մա հա պարտ ներ ե ն։ Մա հը լու ծում մըն է։ ...  Բայց վէ պը վեր ջա -
բա նով չ՚ապ րիր։ Ա նի կա մար մին մըն է, մա հո ւան ծո ցը իյ նա լէ ա ռաջ։ Օ -
շա կան, ար դա րօ րէն, կը խոր հի նա խա մա հին, այ սինքն՝ կե ան քի ա՛յն 
հան դէ սին, որ իւ րա քան չիւր մա հա պար տը կը պաշտ պա նէր, նախ քան 
նկու ղը, գե րեզ մա նը հա րիւր մէկ տա րո ւան ար գե լա փա կու մին18։  

Ինչ որ վե րը կո չե ցինք « վախ ճա նա կան ժա մա նակ»ը, այ սինքն՝ ժա մա նա կը 
որ պէս վախ ճա նին կա րո ղա կա նու թիւ նը, հոս բա ցա յայ տօ րէն կ՚ե րե ւի Օ շա կա նի 
գր չին տակ « նա խա մահ» բա ռով, ո րուն կազ մու թիւ նը ար դէն ի սկ ապ շե ցու ցիչ 
բան մը ու նի իր մէջ։ Վէ պը նա խա մա հի հան դէսն է։ Նոյն բա նը պէտք է լսե լի ըլ  -
լայ բնա կա նա բար Հա մա պատ կե րի պա րա գային։ Այս հար ցե րուն պի տի վե րա -
դառ նամ ա ւե լի ո ւշ։ Կ՚ար ձա նագ րեմ հոս մի այն այն շքեղ նա խա դա սու թիւ նը, 
Հա մա պատ կե րի մը ծրա գի րը եւ նշա նա կու թիւ նը պար զող. 

Եւ ո րով հե տեւ կե ան քի ապ րո ւած ժա մա նա կը հա զիւ մե զի կը թե լադ րէ 
իր ան հու նու թիւ նը, մեռ նե լէ վեր ջը կը գտ նէ իր շքեղ տա րո ղու թիւ նը ար -
 ւես տի գոր ծին ներս19։  

Այս նա խա դա սու թե նէն ան մի ջա պէս ետ քը, Օ շա կան կ՚ա ւելց նէ. « Հա մա պատ -
կե րի ըն թաց քին մէ կէ ա ւե լի ան գամ ներ Օ շա կան կա տա րած է այդ աշ խա տան -
քը»։ Ժա մա նա կին ան հու նու թիւ նը աշ խա տանք մը կը պա հան ջէ։ Ա րո ւես տի 

17 Յ. Օ շա կան, Մնա ցոր դաց, Բ. հա տոր, Ան թի լի աս, 1988, էջ 489։
18 Հա մա պատ կեր, Ժ., էջ 184։ Ը նդգ ծու մը՝ ի նձ մէ՛։
19 Հա մա պատ կեր, Ժ., էջ 320։
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գոր ծը, ի նքն իր մով, չի պա րու նա կեր, չի ցու ցա բե րեր, իր լրու մին չի հասց ներ այդ 
ան հու նու թիւ նը։ Պէտք ու նի նոր, կրկ նա կի աշ խա տան քի մը, որ հա մա կար գու մի 
աշ խա տանքն է։ Ան շուշտ «ա րո ւես տի գոր ծին ներ սը» բա ռե րը կր նան յ ղո ւիլ եր -
կու բա նի. ա) ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թե ան պատ կա նող գոր ծե րուն, ո րոնք 
պէտք ու նին Հա մա պատ կե րին մէջ կա տա րո ւած հա մա կար գու մի աշ խա տան քին, 
որ պէս զի ա նոնց մէջ ժա մա նա կը հաս նի իր շքեղ տա րո ղու թե ան, իր ան հու նու -
թե ան. բ) Հա մա պատ կե րին ի սկ, իբ րեւ ա րո ւես տի գործ։ Եր կու պա րա գա նե րուն՝ 
ա րո ւես տը իր վախ ճա նին հա սած ժա մա նա կէն ետ քը կու գայ։ Կը սնա նի ժա մա -
նա կի ան հու նու թե նէն։ Ա ւե լի ճիշդ ըլ  լար հա ւա նա բար ը սել՝ ա րո ւեստն է, որ ժա -
մա նա կին կը վե րա դարձ նէ իր ան հու նու թիւ նը, ա րո ւեստն է որ կը վե րա կեն դա- 
 նաց նէ ա ւար տած ժա մա նա կը։ Ի սկ « ժա մա նա կի մի ջամ տու թիւ նը հո մա նիշ է 
պատ մու թե ան» (Ժ., էջ 321)20։ 

 Այս հա տո ւա ծին սկիզ բէն ի վեր՝ պատ մու թիւն եւ ա րո ւեստ կը փո խա րի նեն 
ի րենց յատ կա նիշ նե րը, փոխն ի փոխ կը կրեն ի մաս տին ծան րու թիւ նը։ 1914ին, 
Կո մի տա սի ա նու նը գե ղա գի տա կան սկզ բուն քի հա սա րա կաց մտայ նու թե ան հա -
մա ձայն՝ կը տրո ւէր իբ րեւ ա նյայ տին յայտ նու թիւ նը ի րա գոր ծող ե րե ւոյ թին ցու -
ցա նի շը։ 1944ին, նոյն ա նու նին ե րե ւու մով, շեշ տը կը դրո ւէր հա մա կար գու մի 
գոր ծո ղու թե ան վրայ։ Հա մա կար գու մը պէտք է հասկ ցո ւի միշտ « պատ մա կան» 
տա րո ղու թե ամբ, նոյ նիսկ Կո մի տա սի եւ Այ տը նե ա նի պա րա գա նե րուն։ Այդ ը մ-
բռնե լու հա մար, ան հրա ժեշտ էր « ժա մա նակ»ի մի ջամ տու թիւ նը, հե տե ւա բար՝ 
արուես տի եւ ժա մա նա կի կա պակ ցու թե ան ա րագ բա ցա յայ տու մը։ Բնա կա նա -
բար՝ իս կա կան հա մա կար գու մը տե ղի կ՚ու նե նայ Հա մա պատ կե րի ծրա գի րով, քա -
նի որ ա սոր հիմ նա նիւթն ի սկ պատ մա կան է։ Այս ո ւղ ղու թե ամբ նաեւ՝ մա սամբ 
հասկ նա լի է թէ ին չո՛ւ եւ ի նչ պէ՛ս «ա րո ւես տի գոր ծե րուն գե րա գոյնն է մեր Ե կե ղե -
ցի ի պատ մու թիւ նը»։ Կր նայ վէպ դառ նալ, վէպ մըն է ար դէն ի սկ, ա րո ւես տի գոր -
ծե րուն գե րա գոյ նը ը սո ւե լու աս տի ճան, ի նչ պէս վէպ մըն է ա րեւմ տա հայ 
գրա կա նու թիւ նը։ 

 Ու շագ րա ւը սա կայն այն է, որ նոյ նիսկ հա մադ րա կան ծրագ րին մէջ՝ Օ շա կան 
կը հե տապն դէ յան գու մը, վերջ նա կա նա ցու մը։ Ա րդ՝ վախ ճա նա կա նը (ու րեմն ար -
 ւես տը իբ րեւ վախ ճա նա կան փոր ձա ռու թիւն եւ փոր ձըն կա լում) իր մէջ ու նի պար -
տադ րա բար պատ մա կան տա րո ղու թիւն։ Այս կէ տը բա ցա յայտ չէր Կո մի տա սի 
պա րա գային ու պա հան ջեց մեզ մէ ո լո րապ տոյտ վեր լու ծում ներ։ Ժա մա նա կը կը 
բնա կի ա րո ւես տին մէջ։ Ժա մա նա կը մին չեւ ի սկ՝ ա րո ւես տին կո րի զը կը կազ մէ։ 
Ի ՞նչ է սա կայն ժա մա նա կը։ Վախ ճա նին կա րո ղա կա նու թիւնն է։ Մի այն պատ մու -
թիւ նը, ա րո ւեստ դար ձած պատ մու թիւ նը, կր նայ փր կել ժա մա նա կը իբ րեւ այդ, 
իբ րեւ վախ ճա նի կա րո ղա կա նու թիւն։                                           u 

20 « Հո մա նիշ է պատ մու թե ան» բա ռե րը ը նդ գծո ւած են Օ շա կա նի կող մէ։
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—ԿԸ1պատ կե րաց նե՞ս,— կ’ը սէ հին ըն կերդ,— քա ռա սո՛ւն տա րի. քա ռա սո՛ւն տա րի 
կ’ը նէ 68ի օ րե րէն մին չեւ այ սօր: Այ սինքն ա ւե լի քան մեր այն օ րե րու հե ռա ւո րու -
թիւ նը՝ Նա հանջի, Փորձի, Անջր պետի ժա մա նա կէն, 20ա կան նե րու ա ւար տէն...:  

Կէս ժամ ա ռաջ գտաք ի րար. չէ իք հան դի պած` տա րի ներ: Եւ ա հա, ա ռա ջին 
ող ջա գու րում նե րէ եւ փո խա նա կում նե րէ ե տք, այս ան դրա դար ձը՝ իր բեր նին: 

... Ժա մա նա կի ան ցքին ան գի տա կից չէ իր լրիւ: Բայց ի նչ պէ՞ս չէ իր ան դրա դար -
ձած ժա մա նա կա մի ջոց նե րու այս մէկ հա մե մա տու թե ան՝ «Ա ւե լի քան...»: Թե րեւս 
քու յա րա բե րա կան ա ռանձ նու թի՞ւնդ՝ եւ րո պա կան Մի ջերկ րա կա նի ա րե ւե լե ան 
ա փե րուն: Կամ մտա սե ւե ռե ալ ա նու շադ րու թի՞ւ նը՝ իր ը րա ծի օգ տա կա րու թե ան 
հա մես տօ րէն հա մո զո ւած, ա նով տա րո ւած մար դու: Կամ պար զա պէս կեն սա ձեւ 
դար ձած ո րոշ ե պի կու րե ա նու թի՞ւն...: Նոյ նիսկ յա ճա խա կի այ ցերդ Սփիւռ քի հին 
« մայ րա քա ղաք»ին՝ ծնն դա վայր Պէյ րու թիդ, հա մայն քիդ, քե զի չէ ին տո ւած ա ռիթ 
ըն կա լե լու ժա մա նա կի այս թա ւալ քը... 

Բայց այ սօր, ա հա, այս հան դի պու մը՝ փա րի զե ան ու սա նո ղա կան օ րե րու 
ֆրան սա հայ ըն կե րոջդ հետ: Հի մա դուն ես հիւ րը հին բնա վայ րիդ մէջ, ի նք՝ հիւ -
րըն կա լը, « տե ղա ցին»: Նոյ նիսկ ե թէ հոս կը գտ նո ւի ժա մա նա կա ւոր « տե ղա ցի ու -
թե ամբ», ի բր դա սա խօս Պէյ րու թի հայ կա կան հա մալ սա րա նի հա յա գի տա կան 
բա ժի նի — Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու մէջ եւ այ լուր տա րի նե րով ա պա հո վե լէ եւ 
ար ժե ւո րե լէ ե տք նոյն պի սի ամ պի ոն ներ... 

Այո՛, ժա մա նա կը կը սու րայ: Եւ տաս նա մե ակ նե րու թա ւալ քին հետ ա նոր թա -
կար դը բռ նո ւած ապ րող-մ տա ծող է ակ՝ պահ մը ա ՛լ, կա մայ-ա կա մայ, ի նք զինքդ կը 
տե ղադ րես կա ցու թիւն նե րու փո փո խո ւող հե ռան կա րի մը մէջ: Ան հա տա կան թէ 
հա ւա քա կան գո յա հոս քի հե ռան կար, ո րուն զա նա զան կտ րո ւածք նե րը, ժա մա -
նա կի այս կամ այն կէ տին վրայ, քեզ կը մղեն հանգ րո ւա նային հար ցադ րում նե -
րու: Նոյ նիսկ ե թէ կը խոր շիս յա ճա խա կի հանգ րո ւան նշե լու պայ մա նա կան 
ծէ սէն... 

* * * 
Կար ու չկար՝ Սփիւռք մը կար — 60ա կան նե րու Սփիւռք մը, իր ե րեք-չորս տաս -
նա մե ակ նե րու թիզ մը պատ մու թե ամբ: Սփիւռք մը՝ կա յուն, պատ ճե նա հա նո ւած. 

1 Լոյս տեսած Ի դէպ պարբերականին մէջ, Լոս Անճելըս, 2008, թիւ 6:
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ՉՈՐՍ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ ԵՏՔ 
(ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ ՆՕԹԵՐ)1

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ



Մի ջին Ա րե ւել քը՝ Մի ջին Ա րե ւելք, Եւ րո պան՝ Եւ րո պա, Ա մե րի կան՝ Ա մե րի կա — ու 
այս պէս՝ շա րու նա կա բար:  

Ի րա կա նու թիւ նը, ճիշդ է, ա ւե լի բարդ է — ի նչ պէս միշտ: Գաղ թային տե ղա -
շարժ մը միշտ ալ զգա ցո ւեր էր: Ե կած-ան ցած էր զան գո ւա ծային հայ րե նա դարձ՝ 
յե տոյ նոր ել քով Ե րկ րէն (դեռ մանր ա լիք նե րով): Ար տա գաղթ կը ճանչ նար Սփիւռ -
քի Ա րե ւել քը՝ Ե գիպ տոս, Սու րի ա, Լի բա նան, Ի րան — դէ պի Ա րեւ մուտք. ո մանց 
հա մար՝ Ա ւե տե աց եր կիր, ո մանց՝ մեկ նու մի ան բա ցատ րե լի մղու մի մը « վեր ջին 
սահ ման». դեռ ու րիշ նե րու՝ պար զա պէս գի տու թե ան-ու սու մի փա րոս...: Բայց ժա -
մա նա կաշր ջա նը ի նք նի՛ն կա յուն էր առ հա սա րակ. նո ւազ հա ղոր դա կից է ին մո լո -
րա կի գօ տի նե րը, տե ղա փո խում նե րը՝ հա մե մա տա բար սա կաւ: 
 

* * * 
Դուք, մնա յուն կամ ժա մա նա կա ւոր կե ցու թե ամբ 60ա կան նե րուն Մի ջին Ա րե ւել -
քէն Ա րեւ մուտք յան գած նո րերդ, ե կած՝ փնտ ռե լու ո ՛չ թէ կաս կա ծե լի ար ժէք նե րու 
հանք «Ա ւե տե աց եր կիր» մը, այլ ձե զի հա մար ի սկ դեռ ճշ դե լի ու րիշ բան մը,— 
կ’ապ րէ իք նե րի մա ցու մը նոր տե սիլ քի մը. ձեր մէջ ար դէն կ՚ու րո ւագ ծո ւէր մեր -
ժու մը Ա րե ւելք/Ա րեւ մուտք, հա յա պահ պա նում/ ձու լում մա նի քէ ա կան եր կո ւու-
 թեան: Եւ ա ւան դա կան պատ կե րա ցում նե րու այս խախ տու մը, հա յու թիւ նը մտա- 
 ծել փոր ձող ի րե րա հա ղորդ մի ջին-ա րե ւելք ցի ե րի տա սարդ նե րուդ հա մար, մեկ -
նա կէտ ու նէր դի տար կու մը Ա րեւ մուտ քի հա յա ծին նոր սե րուն դին, ա նոր՝ հա յու -
թե ան դեռ կա պո ւած մէկ շեր տին...:  

Տեղ ւոյն վրայ ձեր ճանչ ցած ֆրան սա հայ, ա մե րի կա հայ տա րե կից նե րուն մօտ, 
ճիշդ է, դուք հաս տա տեր է իք հայե ցի այն ա պամ շա կու թայ նա ցու մը, ո րուն կը 
սպա սէ իք. լե զո ւա կան-մ շա կու թային խոր թա ցու մը, ո րուն հե ռա կայ ծա նօ թա ցու -
մը ու նե ցած է իք՝ ե րէց նե րու ող բա գին ա հա զան գում նե րուն մէ ջէն: Բայց ի նչ որ 
ան ծա նօթ էր ձե զի ու կ՚ե րե ւէր ի բր ան սպա սե լի գիւտ մը՝ ա րեւմ տե ան Սփիւռ քի 
այդ նո րե րուն մօտ հո գեմ տա ւոր բա ցու թիւնն էր, չը սե լու հա մար՝ վառ հե տա-
քըրք րու թիւ նը, հան դէպ հայե ցի ու թե ան ո լոր տին՝ առ հա սա րակ:  

Բար դոյթ նե րէ զերծ, ան կաշ կանդ այս տրա մադ րե լի ու թե ան մէջ, գործ նա կան 
կա՛մ ա կա դե մա կան-տե սա կան տրա մադ րե լի ու թիւն, դուք կը տես նէ իք ստո ւե րը 
ան հուն կա րե լի ու թիւն նե րու, կոր սո ւա՛ծ կա րե լի ու թիւն ներ՝ ան ցած տաս նա մե ակ -
նե րու եւ սե րունդ նե րու հա շո ւին: Ան հա տոյց պարտք, որ կ’ար ձա նագ րէ իք՝ ա ռա -
ջին սե րունդ նե րու ղե կա վա րու թե ան ու մտա ւո րա կա նու թե ան ա նու նին դէմ, 
ու ժե րու ցր ւու մի, մս խու մի՛ սիւ նակ նե րուն տակ: Կա րե լի ու թիւն ներ՝ սա կայն դեռ 
«փր կե լի», այս կամ այն հա մե մա տու թե ամբ — քա նի ի վեր ջոյ մարդ կային ո րե ւէ 
հա մայնք, քա նակ ըլ  լա լով հան դերձ, նաեւ ու մա նա ւանդ է՛ ո րակ, ո րա կով կա յա -
ցող...: 

Այդ ան դրա դար ձի, ան սպա սե լի գիւ տի, գոր ծի նոր դաշ տի ու մար տահ րա ւէ -
րի այդ ժա մա նա կէն՝ ա հա՛, հին ըն կերդ. այս կա պը՝ այ սօր վե րագտ նո ւող, կր կին 
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ամ րա ցող: Պահ մը քեզ ան ցե ալ փո խադ րող, եւ մա նա ւանդ ներ կադ կամր ջող ան -
ցե ալ տե սիլ քի մը, հա սա րա կաց՝ քե զի, ի րեն եւ ու րիշ նե րու...:  

* * * 
...Կա յուն աշ խարհ մը՝ ե րէ կի աշ խար հը, կ՚ը սէ իր: Տպա ւո րու թիւ նը չի յ ղո ւիր մի -
այն տե ղա շարժ նե րու սա կա ւու թե ան ա ռար կա յա կան տո ւե ա լին: Ա նի կա, 60-
ական նե րու սե րուն դի ձեր թե ւին հա մար, կրող է ա հա մի՛ւս՝ ո րա կային, խոր քա- 
յի ՛ն փաս տին — լճա ցու մի, գա ղա փա րային ճա հի ճի ի րա կա նու թե ան: Նա հանջի 
ող բով եւ ա նոր ա ռըն թեր ա պի կա րու թիւն նե րով բնո րո շո ւող, եւ որ կը շա րու նակ -
 ւէր ձեր օ րե րուն ալ...:  

Դուք, ա րե ւե լե ան կողմն աշ խար հի բնօր րան ու նե ցող, սա կայն ան կաշ կանդ 
դա տում նե րու ձգ տող՝ այդ պէ՛ս կը տես նէ իք « կա յուն» Սփիւռ քը՝ հա յա պահ պան -
ման գա ղա փա րա խօ սու թե ան Սփիւռ քը. կը կշ ռէ իք ա նոր թշո ւա ռու թիւնն ու 
սնան կու թիւ նը: Գա ղա փա րային կե թօն, ո ր՝ ծնած Ե ղեռ նի սար սա փէն ու համ րու -
թե նէն, ա ճած ու բար դա ցած՝ քաղ քե նի տե ղայ նա ցու մի, ա պամ շա կու թայ նա ցու -
մի պահ պա նո ղա կա նու թե ամբ, լա ւա գոյն պա րա գային ան կա պա կից կի սա մի ջոց- 
 նե րու լծո ւած՝ իր փո սը կը փո րէր ի բր հայ հա ւա քա կա նու թիւն, խու ճա պա հար, 
մի ան գա մայն ող բա լով այդ « մօ տա լուտ» վախ ճա նը, խժա լուր ող բով ու կան խիկ...: 
« Կը նա հան ջե՜նք... կը ձու լո ւի՜նք»:  
 

* * * 
60ա կան նե րուն հա սած սե րունդ, սե րուն դի մը մէկ թե ւը, դուք չու նէ իք յա ւակ նու -
թիւ նը ձեզ պատ կե րաց նե լու ի բր ռահ վի րա ներ: Ե րի տա սար դա կան սո վո րա կան 
մի ա միտ հպար տու թիւ նը չէր ձեզ ծա ռաց նո ղը. կը տես նէ իք շր ջա պա տող ա ւե րը: 
Նաեւ գի տէ իք, որ Սփիւռ քի ա ռա ջին ի սկ տա րի նե րէն՝ 1930ի շուրջ, ա նոր վե րապ -
րու մի ու ղին, պարզ ու մե կին, բայց քի չե րէ, ե րե ւի մի այն տե սա նող նե րէ՛  նկա տե -
լի՝ մատ նան շո ւած էր ար դէն:  

« Հայ ո գին՝ ես ին ծի՝ նման ցու ցած եմ միշտ նա ւա բե կու թե նէ մը ա զա տող Ռո -
պէն սո նին: Ա նի կա պի տի գիտ նայ ի նք զինք պաշտ պա նել ու իր խր ճի թը շի նել զա -
նա զան բե կոր նե րով... Այս սե րուն դը պէտք է նե տէ պահ պա նո ղա կա նու թիւ նը, 
ծու լու թիւ նը... պէտք է գիտ նայ բա ցա ռիկ բախ տը, որ ազ գային դժ բախ տու թիւ նը 
տո ւաւ ի րեն՝ գաղ թը: ... Փա խաւ, սա հե ցաւ մեր հայ րե նի քը մեր ոտ քե րուն տա -
կէն, ծո վին տա լով մեզ: Բայց  լա ւա գոյն ա ռիթն է ա ս՝ լո ղալ սոր վե լու հա մար: Մե -
զի կը մնայ սու զո ւիլ՝ ա ռանց եր կար-բա րակ չա փե լու, ա ռանց վա խի»:  

Կամ՝ չա փա ծոյի կշ ռոյ թով՝ « Նոր է, նոր, նոր, որ ան բան / Մեր տր տունջ ներն 
հեգ նե լով, ա տե լու թիւնն ամ բողջ մեր / Ո ռո գե լով, հա րուստ ծով / Մը կուրծ քիս 
տակ՝ կը ծնիմ...»  

(Եր կուքն ա լ՝ Նի կո ղոս Սա րա ֆե ա նէն: Նոյ նա շեշտ ե լոյթ ներ կա րե լի է գտ նել 
ար դէն 30ա կան այլ գրա գէտ նե րու մօտ, ան շուշտ ֆրան սա հայ): 
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Սե րունդ մը ա ւե լի կա նուխ, ու րեմն, ար դէն տե սա նող ներ կը տես նէ ին այդ էա -
 կա նը, տար րա կա նը.— Ցրօնք դար ձած հա ւա քա կա նու թիւն մը դա տա պար տո ւած 
է կո րուս ման՝ ե թէ զի ջի պահ պան ման վա խի բնազ դին, ի նք նակրկ նու մի եւ լճա -
ցու մի զա ռի թա փին: Բայց ան կր նայ իր ճամ բան ը նել « ռո պէն սո նա բար»՝ «ա ռանց 
եր կար-բա րակ չա փե լու, ա ռանց վա խի», ե թէ գիտ նայ իր մէջ վե րա գոր ծօ նաց նել 
դա րա ւոր ա տա կու թիւն մը միջ-մ շա կու թային « բա ցո ւածք»ի, ա տա կու թիւն՝ 
«միւս»ը ըն դու նե լու, իւ րաց նե լու, «օ տար»ը հա րա զա տե լու, ու մշա կու թային սե -
փա կան ի նք նու թիւն վե րա կեր տել-ապ րեց նե լու: Թէ կո՛ւզ ը նդ լայ նո ւող, մո լո րա կա -
ցող 21րդ դա րե ան աշ խար հի մը մէջ:  

Այո, այդ պէս: Դուք «յու շա րար» ներ է իք, ո ՛չ ռահ վի րա ներ: Ա տոր հա մար ի սկ 
ձեր մէջ՝ լր ջու թե ան եւ ի նք նա գի տակ ցու թե ան հա ւա սար էր ձեր հա մես տու թիւ -
նը... 

* * * 
Այս վերյի շում նե րը, մտա ծու մի այս թե մա նե րը յա ճա խեր են քեզ ա մէն ան գամ որ՝ 
կար ճա տեւ թռիչ քէ մը ե տք՝ օ դա նա ւը հպեր է գե տին. եւ շն չեր ես Պէյ րու թի, 
Պուրճ-Հա մու տի, Ան թի լի ա սի խո նաւ, թխ մո ւած մթ նո լոր տը:  

Այս բո լո րը հա րա զատ զգա ցեր ես քե զի, բայց եւ օ տա՛ր մի ան գա մայն: Օ տա -
րու թե ան խոր, ծա ծուկ տպա ւո րու թե ամբ մը, ներսդ հե ռուն, այ լա պէս ի րա կա՛ն 
ջեր մու թե ան, խան դի խա ւե րու տակ ծած կո ւած...: Ին չո՞ւ օ տար. դո՞ւն կորսն ցու -
ցեր ես հա րա զա տու թե ան զգայ նու թիւնդ: Կամ Պէյ րու թը՝ ի ՞ն քը...: Կամ՝ ի ՞նչ հաս-
կը նալ « հա րա զա տու թիւն» պի տա կով: Ե ղե՞ր է եր բե ւի ցէ հա րա զա տու թիւն՝ 
ա ռանց ի նք նա գի տակ ցու թե ան: Եւ ի նք նու թե ան, ի նք նա ճա նա չու մի ե ՞րբ եւ որ քա -
նո՞վ ա տակ է ե ղած այս հա մայն քը, այս բնա վայ րը՝ որ ծնած է (եւ սնա՞ծ) քեզ: Իր -
մէ նո ւա զա գոյն հե ռա ւո րու թե ամբ մը, կեն սա կա՛ն հե ռա ւո րու թե ամբ մը զինք ար - 
դէն պղ տոր գի ծե րով ըն կա լե լու փաս տը՝ հա ւա քա կան ան դրա դար ձու մի, հա ւա -
քա կան ի նք նա ճա նա չու մի այդ ան բա ւա րա րու թե նէն չէ՞ որ կը բխի...: Հայ Պէյ րու -
թը որ քա նո՞վ կը ճանչ նայ ի նք զինք — հարց կու տայիք ար դէն չորս տաս նա մե ակ 
ա ռաջ:  

Իսկ ան կէ ի վե՞ր...: Ա հա՛. մէկ ու րիշ սերն դա կիցդ, գի րի-ա րո ւես տի ճգ նա ւոր՝ 
շա տոնց ար դէն « Լոյս քա ղաք»ի խորհր դա պահ ստո ւեր նե րուն ա պա ւի նած, վեր -
ջին տաս նա մե ա կին, ո րմ նան կար նե րու վի պա շա րով մը՝ նոյն այս հայ Պէյ րու թի 
ա ռա ջին կէս դա րը յանձ նեց գրա կան ան մա հու թե ան (ան համ այս փո խա բե րու -
թիւ նը թող նե րո ւի. բայց այդ է ե ղա ծը): Ի սկ հոս՝ Պէյ րութ, ո ՞վ ան ցած է ա նոր Սե -
մերէն, ըն կա լած ա նոր Ն շաննե րը, Պատ կերնե րը. ցն ցո ւած՝ ա նոր հայ րաս պա նին 
Հա րո ւածէն...: Ատ լան տե ա նէն ան դին տե ղի ու նե ցած գրա կան ե րե կոյ մը, Եր կուք 
վէ պին շնոր հահան դէ սը, ա ռիթ կու տար ե րի տա սարդ ըն կե րոջ մը, ի նքն ալ գրա -
գէտ, քեզ մէ ա ռաջ նշե լու փա րա տոքսը. ո ր՝ այդ վի պա կան աշ խար հը, ստեղ ծա -
գոր ծու թիւ նը՝ ան գի տա ցո ւած է հայ Պէյ րու թէն, այն մի ջա վայ րէ՛ն ի սկ, որ ա նոր 
հումքն է ու մեկ նա կէ տը...:  
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Ամ բողջ տաս նա մե ակ նե րու լի բա նա նե ան քա ղա քա կան ճգ նա ժա մը, ի րեն ըն -
կե րա ցող մար դու ժի  ար տա հոս քով, թե րեւս պատ ճա՞ռ մը՝ զգա յազրկ ման այս վի -
ճա կին...: Դժո ւար է հաս տա տել նման չք մե ղանք, ե թէ նոյ նիսկ կա րե լի չէ զայն ետ 
մղել լրիւ...: Այլ պատ ճառ ներ ալ կան ան կաս կած (բայց պատ ճառ նե րու հե տա խու -
զու թիւ նը չէ որ կը զբա ղեց նէ քեզ հոս. կը բա ւէ հաս տա տել հո գե-մ տա ւոր մթ նո -
լոր տի, ի նք նա ճա նաչ ման ձգ տու մի ան բա ւա րա րու թիւ նը...):  

Ար դէն՝ նոյն պի սի ան բա ւա րա րու թիւն չե՞ն դր սե ւո րեր ա ւե լի «բ նա կա նոն» 
պայ ման ներ ապ րող սփիւռ քե ան շատ հա մայնք ներ: Սկ սած՝ այ սօր բա բե լա կան 
կեն դա նու թիւն մը ցու ցա բե րող հե ռա ւոր-ա րեւմ տե ան մեծ գա ղու թէն, ա նոնք չու -
նին ան պայ ման ա ւե լի հա րուստ հո գեմ տա ւոր մթ նո լորտ՝ ի նք նա գի տակ ցու թե ան 
հե ռան կա րի մէջ: Ու կ՚այ ցո ւիս յի շա տա կո վը ու րիշ ճգ նա ւո րի մը, տե սա նո ղի մը — 
նոր հե ռա ցած մեր աշ խար հէն...: Եւ յի շա տա կո վը իր մէկ ցն ցիչ, կե նա րար գոր ծին, 
ո րուն կշիռ քով կշ ռո ւե ցաւ այդ մե ծա գա ղու թը, եւ... թե թեւ գտ նո ւե ցաւ: Ար դա րեւ, 
ի նչ պէ՞ս չյի շես հոս՝ հայ ի նք նու թե ան հիւ լէ ա կան տար բա ղադ րում-հա մադ րու մը 
պատ կե րող «Օ ծում»ը — Վա հէ Օ շա կա նի, եւ իր ստեղ ծած գռե հիկ հա կազ դե ցու -
թիւն նե րը...:  

 Ու րեմն սխալ հասկ նալ պի տի ըլ լար՝ քե զի վե րագ րել ի նչ որ ստո րագ նա հատ -
ման, ստո րա դաս ման մի տում — հայ Պէյ րու թի հա շո ւին: Հար ցը ա ռաջ նու թե ան 
կամ վերջ նու թե ան հարց չէ — ան դրա դարձ գի տակ ցու թե ան մը ը նդ հան րա կան 
պա կա սին հարցն է, հոս թէ հոն, վի ճա կի մը՝ որ տաս նա մե ակ ներ ա ռաջ կը հաս -
տա տէ իք Սփիւռ քի « մայ րա քա ղաք»ի հա շո ւին, եւ որ կը յա մե նայ տա կա ւին... 
 

* * * 
Չես մոռ նար աշ խար հա սա սան փո փո խու թիւն ներ, մեր « փոքր ա ծո ւին» հաս նող 
ի րենց ա լիք նե րով նաեւ.— Ու մա նա ւանդ՝ Հա յաս տա նի ան կա խա ցում, պե տու - 
թե ան կա յա ցում՝ թէ կուզ տա ժա նե լի ու թե րա ւարտ եր կուն քով, Սփիւռ քի ան -
սպա սե լի ա ճում ու բազ մա պատ կում, ե ՛ւ թո ւա կան-քա նա կային, ե ՛ւ աշ խար հագ -
րա կան գօ տի նե րու, ե ՛ւ հա յու «ազ գագ րա կան» տի պա րի նոր, յա ւե լե ալ բար դա- 
 ցու մով: Ո րոնք ան նա խըն թաց «խղ ճի քն նու թե ան», ի նք նու թե ա՛ն քն նու թե ան մը 
ա տե ա նին առ ջեւ քա շե ցին Սփիւռ քը՝ ա ռանց խոր քային նո ւա զա գոյն պատ րաս -
տու թե ան: Զայն պար պե ցին ի մաս տէ, իր ըն կա լե ա՛լ ի մաս տէն. միւս կող մէ ե րե -
ւան հա նե լով, պար տադ րե լով ա րե ւու լոյ սի պէս պայ ծառ՝ գի տակ ցու մը ա նոր 
ոչ-ժա մա նա կա ւոր կար գա վի ճա կին: Սփիւռք-Հա յաս տան մնա յուն, հա մա ժամ գո -
յակ ցու թե ան մը ճա կա տագ րին: Ար դէն կան խա տե սե լի, ե թէ ոչ ի սկ հաս տա տուած 
ի րադ րու թիւն, բայց այժմ՝ ի պէտս կար ճա տես նե րու եւ ջայ լամ նե րու: 

Ու րիշ ի ՞նչ բե րաւ մե զի ան ցնող քա ռաս նա մե ա կը — հա մաշ խար հային հո լո -
վոյ թէ բխած նոր ի րադ րու թե ան մը կրա ւո րա կան ըն դու նու մէն ան դին: Հա մաս -
փիւռ քե ան, ա պա հա մազ գային ո րոշ կա ռոյց նե րու ստեղ ծում, ազ գային է ա կան 
ձգ տում նե րու հե տապն դում մի ջազ գային բե մի, այ լեւ փաս տը՝ պար տադ րո ւած 
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պա տե րազ մի մը մար տահ րա ւէ րը վերց նե լու եւ յաղ թա կան դուրս գա լու...: Այս բո -
լո րը, չես մոռ նար, կը կազ մեն հա շո ւեկ շի ռի տախ տա կին դրա կան թե ւը՝ « պա հան -
ջէ» նե րու սիւ նա կը: Ազ գային պե տու թե ան կա յաց ման մէջ ա նոնց առ կա յու թիւ նը՝ 
զգա լի: Թէ եւ յա ճախ ծան րօ րէն ան բա ւա րար — այս ալ, ե րե ւի, օ րի նա չափ ու ղե -
կից-ախ տա նի շը՝ բո լոր Հայ րե նիք նե րու եւ Սփիւռք նե րու յա րա բե րու թիւն նե րը 
ախ տա հա րող... 
 

* * * 
...Բայց այս բո լո րը շատ հե ռու կ՚եր թան, կը խու սա փին հա մա ռօ տու թե ան ձգ տող 
ը նդ գր կու մէդ: Եւ քեզ կը հե ռաց նեն Հայ կա զե ան հա մալ սա րա նի մա տե նա դա րա -
նի մտեր միկ մթ նո լոր տէն. ու նոր հան դի պու մէդ: Վայել քէն՝ կր կին ներ կային բե րել-
ա ռն չե լու տաս նա մե ակ ներ ա ռաջ ը նդ հա տո ւած զրոյ ցի մը թե մա նե րը. նե րյայտ 
կա պե րը:  

Բայց եւ ծնող ափ սո սան քը, ի նք նա-մե ղադ րա՛ն քը՝ թէ ին չո՛ւ չես պա հած, չէք 
պա հած կա պը հա մա կող մա նի ճի գով։ Ի նք՝ դա սա խօս ըն կերդ, Սփիւռ քի ա րեւմըտ-
ե ան կող մանց ծնունդ, ա նոր ու ղի նե րու մե նա ւոր ճամ բորդ, խո պա նա ցող հո ղե րու 
վրայ հայ նոր մշա կոյ թի հերկ ը նող հա զո ւա գիւտ նե րէն: Ճգ նա ւոր մը իր կար գին՝ 
նոյն քան քիչ ճանչ ցո ւած, որ քան իր սերն դա կից-բախ տա կից նե րը (վ կայ՝ իր հիմ -
նած-խմ բագ րած վեր լու ծա կան Կամ հան դէ սին յա ջոր դա կան ճոխ հա տոր նե րը, 
մա մու լի մէջ ցրո ւած վեր լու ծում նե րը. չհա շո ւած դեռ՝ օ տա րա լե զու ծան րակ շիռ հա -
տոր ներ): Դուն՝ ո րուն հա րա զատ է ճգ նու թե ան այս աշ խար հը. նոյ նիսկ ե թէ այլ ձըգ -
տում ներ քեզ հե ռու պա հած են ամ բող ջա կան ներդ րու մի նոյն պի սի քայ լէ:  
 

* * * 
...Ա պա՝ լսա րանն էք, ու սա նող նե րուն հետ զրոյ ցի: Ա նոնք ժա մա նա կը ու նե ցած 
են, քա նի մը ա միս, ըն կա լե լու ի րենց դա սա խօ սին հիմ նա կան հար ցադ րում նե րը, 
մտա հո գու թիւն նե րը: Ար դէն՝ ի նչ պէ՜ս կր նար ի նք նու թե ան ո րո նու մը, հայե ցի ու -
թե ան նոր ձե ւա կեր պում նե րու ա ռա ջադ րան քը հարց չըլ լալ — նոր, ար թուն մըտ -
քե րու հա մար: 

Եւ նո րե րը կը խօ սին, կը հար ցադ րեն: Զրոյ ցը կը դառ նայ ի րենց քն նար կած 
մէկ գրու թե ան շուրջ, քա ղո ւած նոյն այդ 60ա կան նե րու Ա հե կան պար բե րա թեր -
թի է ջե րէն: Միշտ՝ հա ւա քա կան ի նք նա գի տակ ցու թե ան, սե փա կան ի րա գործ ման 
ա ռն չո ւող թե մա նե րու ար ծար ծու մով: Քա ռա սուն տա րի ա ռաջ, եւ այ սօր. 60ա -
կան նե րու Սփիւռք եւ 21րդ դա րաս կիզ բի Սփիւռք... Նոր կա ցու թիւն ներ, նոր պայ -
ման ներ... 

Պահ մը, կար ծես զրոյ ցի ա լի քը ճեղ քող թի ա վա րու մով, հին ըն կերդ քե զի կը 
դառ նայ. «Եւ մե՛նք ի ՞նչ կր ցանք ը նել,— հարց կու տայ,— մենք՝ որ ճամ բայ ե լած 
էինք մեր ե րէց նե րէն տար բեր գոր ծե լու, Սփիւռ քը իր քայ քա յու մէն դուրս բե րե -
լու ա ռա ջադ րան քով...»: 
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 Հար ցու մը հոն հար ցում չէր՝ հա ւա նօ րէն՝ պա տաս խա նի սպա սող: Քե զի հա -
մար, ը սիր ար դէն, հար ցադ րում է: Ի նք նա հար ցադ րում: 1968ի ե րի տա սար դա -
կան Ա հե կաննե րէն մին չեւ 2008ի ու սա նո ղա կան լսա րան նե րը, մին չեւ ծա լո վի 
է ջե րը ե րի տա սար դա կան մա մու լի նո րօ րե այ մե նա ւոր ճամ բորդ Ի դէպի (ո րուն 
հա մար գրի կ՚առ նես զայն),— այդ հար ցադ րու մը ի նք նու թե ան ո րոն ման մը, ի նք -
նա գի տակ ցային ճի գի մը ան վեր ջա նա լի հրա մա յա կա նին շեշ տու մը կը կան չէ ա -
մէն բա նէ ա ռաջ: Դի մագ րա ւե լի նոր կա ցու թիւն նե րու մէջ՝ ա նի կա «ա մէն րո պէ 
լու ծե լի, բազ մա թիւ ան ծա նօթ նե րով, բարդ հա ւա սա րում է» պի տի ը սէ իք եր -
բեմն:  

Բայց հոս, այս պա հուս, հար ցադ րու մը ա կան ջիդ կը հն չէ նաեւ տեղ մը կըր -
ւած հա շո ւե պա հանջ հար ցա կա նի շեշ տով.— Ի ՞նչ ե ղաւ ձեր ճի գին, լա րու մին ե լքն 
ու ար դիւն քը: Ի ՞նչ ե ղաւ ե րա զո ւած, սպա սո ւած, կան չո ւած « ձեր» Սփիւռ քը, 
«վաղուան Սփիւռ քը». կա յա ցա՞ւ՝ իր Ներ կային հետ ա ՛լ հաշտ, օ տա րու մէ ձեր բա -
զատ, ցրո ւած բայց ցր ւու մին մէջ մի ա ցած, ցրօն քը յաղ թա հա րած Սփիւռ քը — 
իբր հա մայ նա կան կե ան քի ու րոյն ձեւ: « Մենք ի ՞նչ կր ցանք ը նել»... 

Ար դե օ՞ք կի սա կա ռոյց Սփիւռ քի մը մէջ՝ կա րե լի է ձգ տիլ մի այն փակ, փոք րա -
թիւ հո գեմ տա ւոր հա րա զատ նե րու հա մայն քի մը...: « Կա րե լին ա՞յդ է մի այն — 
անրջա կան կա րե լին...» — ի նչ պէս Թէ քէ ե ա նի մը հա մար... 

Խոս տո վա նէ՛, որ եր բեմն այդ մի ակ կա րե լի ու թիւ նը կ՚ե րե ւի քե զի ի բր հե ռա-
ն կար — ե թէ կր նաս հե ռան կար կո չել այն քան ան ձուկ, գոց հո րի զոն մը: Բայց եր -
բեմն ա լ՝ կ՚ու նե նաս յա ւե լե ալ կա րե լի նե րու նե րի մա ցու մը (յո՞յ սը): Կ՚ը սես՝ ի նք- 
 նա խա բէ ու թիւն չէ հա ւա տալ նոր գա ղա փար նե րու ան զգա լի, աս տի ճա նա կան 
թա փան ցու մին « հիմ նար կայ նա ցած» միջ նա բեր դե րէ ներս: Եր բեք ա նակն կա լի 
չե՞ս ե կած, վեր ջին այս տա րի նե րուն, նման ամ րա փակ են թադ րո ւած վայ րե րու 
մէջ գտ նե լով ար ձա գան գը հե ռա ւոր կան չե րու. ա նոնց մէ՝ որ ա տե նին ա նա պա -
տի մէջ կը հն չեց նէ իք դուք եւ ու րիշ ներ...:  

... Մինչ այդ, լուռ հար ցում-հար ցադ րում նե րու խոր քին վրայ, 2008ի հա մա-
լսա րա նա կան տղոց հետ գլուխ-գլ խի զրոյ ցը ա հա հա սած է նշե լու հայ ի նք նու -
թե ան նոր տո ւե ալ նե րը — « հա ւա սա րու մին» նոր ան ծա նօթ նե րը.— Հայ րե նի քի հետ 
նոր, բար դա գոյն յա րա բե րու թիւն մը. նոր հրա մա յա կա նը՝ հա յու ազ գագ րա կան-
մ շա կու թային ա ւե լի՛ ե ւս ը նդ լայ նո ւած տի պա րի մը, որ ը նդ գր կէ « հին» ու «նոր» 
Սփիւռք նե րէ մին չեւ կո րու սե ալ, օ տա րա ցե ալ հայ րե նի տա րածք նե րու վրայ բար -
քե րով, լե զո ւով, եր բեմն ե ՛ւ կրօն քով օ տա րո ւած հայ հա մայնք ներ. տայ ա նոնց 
կա րե լի ու թիւն՝ յա րու մի, հա մար կու մի, նա խա ձեռ նարկ մաս նակ ցութե ան... 

Ինչ պէ՞ս կա րե լի կ՚ըլ  լայ, ի նչ պէ՞ս կ’ի րա գոր ծո ւի ի նք նա նո րոգ ման, ը նդ լայ նու -
մի այդ պի սի գոր ծըն թաց մը...: Ո ՞չ՝ ա տե նին ան պա տաս խան մնա ցած կան չե րու 
ներ գոր ծու թե ամբ: Ա նուղ ղա կի, քիչ նկա տե լի ներ գոր ծու թիւն մը. գա ղա փա րա -
կան սեր մե րու հե ռա ւոր ծլար ձա կում՝ դան դաղ ու մաս նա կի, բայց ան խու սա փե -
լի...:  
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Եւ ե ՞րբ, ո ՞ւր ար դէն այդ պէս չէ ե ղեր յա րա բե րու թիւ նը յա ռա ջա պահ գա ղա -
փար նե րու եւ հաս տա տո ւած կա ռոյց նե րու, նոյ նիսկ ազ գա-պե տա կան բնա կա -
նոն կեն սա ձե ւի մէջ — ըն թա ցող նոյն դան դաղ, մաս նա կի ար դիւ նա ւէ տու թե ամբ...: 

Բայց... « Մենք ի ՞նչ կր ցանք ը նել...» — հար ցու մը թո՛ղ մնայ բաց, ան պա տաս -
խան: Ըլ  լայ խո նարհ թե լադ րանք ու պատ գամ՝ հար ցադ րու մի: Մնա յուն ի նք նա -
հար ցադ րու մի:                                                                   u 
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24 օգոստոս 1946 
Ծնունդ, Փարիզ։ Մայրը հայկական անունով՝ Երջանիկ, 
ֆրանսական անունով՝ Սիլվի, Մարզուանէն։ Հայրը՝ 
Բարսեղ, Կեսարիայէն։ 
 
1957 
Հայրը կը մեռնի։ Հօրաքոյրը՝ Զարուհին եւ ամուսինը՝ 
Յակոբ Տէր Յակոբեան մօրը նեցուկ կը կանգնին։ Իրենց 
տունն է որ կը հանդիպի հայերէն գիրքերու աշխարհին։  
 
1962-1964 
Անձնական դասերով կը պարապի Տիկին Չիթունիին հետ, 
որ Տիգրան Չիթունիի այրին էր։  
 
1967-1968 
Այդ տարին է որ Փարիզի հռչակաւոր Rue Bleueի կեդրոնը՝ 
կը հանդիպի Պէյրութէն եկած երիտասարդներուն, Տիգրան 
Շիրվանեանին, Գրիգոր Պըլտեանին, Յարութիւն 
Քիւրքճեանին, ու գիւտը կ՚ընէ Սփիւռքի հայալեզու 
կենդանի աւանդութեան։ Կը հանդիպի Նիկողոս 
Սարաֆեանին եւ Զարեհ Որբունիին։ 
 
1970-1979 
Կը սկսի դասաւանդել Սթրազպուրկի համալսարանը։ 
1973ին, Պէյրութի Երիտասարդ հայ շաբաթաթերթին մէջ, կը 
հրատարակէ Վահէ Օշականի նոր լոյս տեսած Քառուղի 
գիրքին մասին գրախօսական մը։ Նոյն տարիներուն՝ 
փիլիսոփայութեան ուսանող է, ու կը փարի Ժագ Տերիտայի 
առաջին սերունդի հետեւորդներուն՝ Ժ. Լ. Նանսիի եւ Ֆ. 
Լաքու-Լապարթի կազմած խմբակին։ Անոնց վարած 
սեմինարի ծիրէն ներս (Նշանի եւ տեքստի շուրջ 
հետազօտական խմբակ) կ՚ունենայ բազմաթիւ ելոյթներ։ 
1974ին կը պաշտպանէ իր առաջին տոքթորական 
աւարտաճառը (գիտական)։ 1977ին ֆրանսերէնի կը 
թարգմանէ Որբունիի Ասֆալթը վէպը (անտիպ 
թարգմանութիւն)։ 
 
1978 
Կը մասնակցի ԻՔՈՄի առաջին համագումարին, Միլանօ։ 
Յաջորդ տարիներուն, կը ստանձնէ 1978ին եւ 1979ին 
կայացած համագումարներուն զեկոյցները հաւաքող 
գիրքերուն խմբագրութիւնը։ Այդ տարին է որ կը կարդայ 
Մնացորդացը, ու, Վահէ Օշականի խնդրանքով, կը գրէ 
Յակոբ Օշականի մասին իր առաջին աշխատասիրութիւնը։ Եղբօր հետ

Մեծմօր եւ եղբօր հետ

Ուսանողութեան շրջանին

Մեծմօր, հօր եւ եղբօր հետ

Նշաններու ընտանիքը: 
Կեդրոնը Մ. Նշանեանի 

հայրը, Պոլիս, 1920:

Վերը՝ մօր կողմէ վերջին 
ընտանեկան լուսանկարը: 
Աջին` մայրը եւ մեծ մայրը: 

Աջին՝ հայրը  



1979 
Երկրորդ տոքթորական աւարտաճառը կը պաշտպանէ, 
փիլիսոփայական, վերնագիր՝ La question du fondement 
(«Հիմնաւորութեան հարցը», Ֆրեկէի, Քանթի, Հուսերլի եւ 
Հայդեկերի մասին)։ 1979էն սկսեալ (եւ յետոյ՝ 
ընդմիջումներով մինչեւ 1985), կ՚ապրի Գերմանիոյ 
Հայտլպերկ քաղաքը։ 
 
1980 
Ամառը՝ Պէյրութ կը գտնուի, ուր կը հրատարակէ ԿԱՄ 
Հանդէս վերլուծականի առաջին հատորը։ Հատորը կը 
պարունակէ իր առաջին թարգմանութիւնները (Մորիս 
Բլանշոյ եւ Վալթեր Բենիամին)։ 
 
1980-1982 
Երուսաղէմ, հայկական թաղամաս, կը բնակի վանական 
խուցերէն մէկուն մէջ։ Կը կարդայ Յակոբ Օշական։ 
Աշխարհաբարի կը թարգմանէ Մովսէս Խորենացիի լման 
Պատմութիւն Հայոցը (անտիպ)։ Փիլիսոփայութիւն կը 
դասաւանդէ Դպրեվանքի աշակերտներուն։ Կը սորվի 
եբրայերէն։ Վերադարձին՝ կը հրատարակէ ԿԱՄ հանդէսի 
երկրորդ հատորը։ 
 
1983 
Նոր լոյս տեսած են Օշականի Համապատկերի Ժ. հատորը 
եւ «Հարիւրամեակի հրատարակութիւն» շարքին 
հատորները։ Այդ տարիներուն է որ կը գրէ Օշականի մասին 
առաջին մեծ ուսումնասիրութիւնները, ֆրանսերէն լեզուով։ 
Լոյս կը տեսնեն Dissonanze հատորին (1984ին) եւ, անգլերէն 
թարգմանութեամբ,  Armenian Reviewի մէջ (1985)։ 
 
1985 
Կը սկսի հայ գրականութիւն դասաւանդել Վենետիկի 
ամառնային դասընթացքներու ծիրէն ներս, Հ. Լեւոն 
Զէքիեանի հրաւէրով։ Կը շարունակէ ընդմիջումներով 
մինչեւ 1992։ 
 
1986 
Առաջին այցելութիւնը Լոս Անճելըսի UCLA համալսարանը, 
Աւետիս Սանճեանի հրաւէրով, գրական եւ քննադատական 
նիւթերու շուրջ սեմինար մը վարելու։ Լոյս կը տեսնէ ԿԱՄ ի 
3րդ-4րդ միացեալ համարը։  
 

Կնոջ` Անի 
Կարմիրեանին հետ:

Վարը ձախին՝ 
կրտսեր որդիին՝ 
Դանիէլին հետ

Րաֆֆի Սէթեանին, աւագ որդին՝ Միքայէլին,  
Վարդան Մատթէոսեանին, Էլիզապէթ 

Գրիգորեանին եւ Գուրգէն Արզումանեանին հետ, 
Մոնթրէալ։

Սթեֆան Քրիսթենսէնին, 
Աննա Բարսեղեանին եւ 

Վալանթինա Քալցոլարիին 
հետ: 

 

UCLA համալսարան, 1986։ 

Հրայր 
Անմահունիին հետ



1987 
Դասընթացք Փարիզի Collège International de Philosophie-ի 
ծիրէն ներս։  
 
1988 
Կը գրէ Ages et usages de la langue arménienne գիրքը, որ 
լոյս կը տեսնէ 1989ին։ 
 
1989-1995 
Երաշտի տարիներ։ Կ՚աշխատի որպէս թարգմանիչ։ Կը 
վարէ «Littérature et Catastrophe» վերնագրով սեմինար մը։  
 
1995-2007 
Մէկ տարի՝ UCLA, որպէս այցելու դասախօս։ Յետոյ՝ Նիւ 
Եորքի Գոլումպիա համալսարանի հայագիտական 
ամպիոնի վարիչ։ Գոլումպիայի պատերէն ներս կը 
կազմակերպէ «Եղիշէ Չարենց» (1997) եւ «Յակոբ Օշական» 
(1998) միջազգային գիտաժողովները։ 
 
1999 
Լոյս կը տեսնէ Յակոբ Օշականի մատենագիտութիւն 
հատորը։ 
 
2002-2003 
Լոյս կը տեսնեն Writers of Disaster գիրքը, ԿԱՄ հանդէսի 
5րդ համարը (6րդը՝ 2005ին) եւ Yeghishe Charents, Poet of 
the Revolution յօդուածներու հաւաքածոն։ 
 
2006-2017 
Ինքնագիր գրական ակումբի կազմակերպութեամբ, 
Երեւանի մէջ կանոնաւոր դասախօսութիւններ (որոնց 
բնագրերը պիտի տպուին առանձին հատորով)։ 
 
2006-2008 
Լոյս կը տեսնեն ֆրանսերէն լեզուով La Perversion 
historiographique գիրքը եւ Ի. դարու հայալեզու 
գրականութեան անդրադարձող երեք հատորները, Entre 
l'art et le témoignage ընդհանուր վերնագրով։ Այդ 
թուականներէն սկսեալ, մաս կը կազմէ նաեւ ֆրանսական 
Lignes եռամսեայ հանդէսի հրատարակչական 
յանձնախումբին։ 
 
 

Պօղոս 
Սնապեանին հետ 

Խաչիկ 
ԹԷօլէօլեանին հետ

Արտաշէս 
Փելեշեանին 

հետ: 

Րաֆֆի Աճէմեանին 
եւ Վահան 

Իշխանեանին հետ 

Յակոբ Կիւլլիճեանին, 
Միրնա Տուզճեանին, 

Վահրամ 
Դանիէլեանին, 

Ստեփան 
Աստուրեանին, 

Դալար Շահինեանին 
եւ Հայկ 

Համբարձումեանին 
հետ:



2007-2008 
Մէկ տարի՝ հայ գրականութեան եւ այլ նիւթերու շուրջ 
կը դասաւանդէ Պէյրութի Հայկազեան համալսարանը։ 
Նաեւ Երեւանի մէջ՝ «Առասպել, արուեստ, 
քաղաքականութիւն» վերնագրով դասախօսական շարք 
մը, Ուտոպիանա կազմակերպութեան 
նախաձեռնութեամբ (բնագիրը անտիպ է)։ 
 
2009-2014 
Կը դասախօսէ ու կը դասաւանդէ Իսթանպուլի 
Սապանճը համալսարանի պատերէն ներս։ Առաջին 
տարուան հրապարակային դասախօսութիւններու 
շարքը լոյս կը տեսնէ թրքերէն թարգմանութեամբ՝ 
Edebiyat ve Felaket (2011, Բ. տպագրութիւն՝ 2018)։ 
 
2015-2016 
Լոյս կը տեսնէ Պատկեր, պատում, պատմութիւն, երկու 
ստուար հատորով (Ա. հատոր՝ «Փիլիսոփայական 
բարեկամութիւն մը», Մորիս Բլանշոյի եւ Ժորժ Պաթայլի 
մասին, Բ. հատորը՝ Մրցակցութիւններ, Սփիւռքի հայ 
վիպագիրներու մասին)։ 
 
2016-2017 
Երկու տարի, աշնան կիսամեային, կը դասաւանդէ 
Երեւանի մէջ՝ Հայաստանի ամերիկեան համալսարանի 
ծիրէն ներս։ 2017ին՝ «Ի՞նչ է ինքնիշխանութիւնը» 
վերնագրով դասախօսական շարք։ 
 
2015-2020 
Լոյս կը տեսնեն ֆրանսերէնէ, գերմաներէնէ եւ 
իտալերէնէ կատարուած գրական եւ փիլիսոփայական 
թարգմանութիւններ՝ Մորիս Բլանշոյ, Անթուան Պեռման 
(Րաֆֆի Աճէմեանի հետ գործակցութեամբ), Նիցչէ 
(Դերաքրիստոսը), Միշէլ Ֆուկոյ (Սեռականութեան 
պատմութիւն), Ջորջօ Ակամպէն (Homo sacer),  
Ինքնագիր գրական ակումբ հրատարակչատունէն, 
ամէն մէկը՝ յատուկ վերջաբանով։ Նաեւ Վալթեր 
Բենիամինի շուրջ հատոր մը (4Պլուս, 2020) եւ 
Ակամպէնի Մնացորդք Աւշուիցի գիրքը։ 
 
2020-2021 
Լոյս կը տեսնեն ԿԱՄ հանդէսի 7րդ եւ 8րդ համարները, 
այս անգամ՝ Երեւան, Դաւիթ Մոսինեանի հետ 
գործակցութեամբ։ 

Րաֆֆի Աճէմեանին, Գրիգոր Պըլտեանին, Նորվան 
Արք. Զաքարեանին, Վարդան Մատթէոսեանին եւ 

Գառնիկ Ա. Քհնյ. Գոյունեանին հետ։ 

Վերը ձախին՝Գրիգոր 
Պըլտեանին եւ 
Յարութիւն 
Քիւրքճեանին հետ 
 
Վերը՝ Սոնիա Քիլէճեան-
Աճէմեանին հետ

Իշխան 
Ճինպաշեանին 
հետ

Կարէն Ճալլաթեանին, 
Յակոբ Կիւլլիւճեանին, 
Հրայր Անմահունիին, 
Արսինէ Օշականին, 
Մինաս Թէօլէօլեանին, 
Թալին Ոսկերիչեանին, 
Ռազմիկ Փանոսեանին, 
Շողեր Մարկոսեանին եւ 
Հրայր Տէր Գէորգեանին 
հետ: 



                                                                     Վայ րի խո տեր 
                                                                            որ ար մա տա քին կը խլես հո ղէն 
                                                                      բա նա լու հա մար տեղ ու տա րածք։ 
                                                                            Վայ րը տա րած քը չէ սա կայն։ 
                                                                                          Ի՞նչ է վայ րը ա ռանց  
                                                                                   բ նա կու թե ան։ 

 

Մարկ Նշա նե ա նին 
 

ԲԱՌԵՐԷՆ մին է այս «ար մա տա խիլ»ը, այն քան ըն թա ցիկ դար ձած որ կը թը -
ւի ան բո վան դակ։ Այս պէս ա մեն ան գամ ե րբ տո ւե ա լի մը յա ճա խա կի ե րե ւու մը 
կը յա ջո ղի սպա ռել կո չող ա նու նը, կը վե րա ծէ հա սա րակ տե ղի քի, նոյ նիսկ ու մա -
նա ւանդ ե թէ հա սա րա կա ցի մա կար դակն է հոն խնդ րոյ ա ռարկայ։ 

Յօ րի նո ւած՝ չես գի տեր ի նչ ան հա տա կան կամ հա մայ նա կան դէպ քի մը հա -
մար, գու ցէ չա րիք մը նշե լու, «ար մա տա խիլ»ը կար ծէք ո չինչ թե լադ րող վե րապ - 
րուք մըն է լե զո ւին մէջ, ո րուն մա կե րե սին վրայ կը ծփայ, խլե ա կի մը պէս, կորսըն -
ցու ցած իր հիմ նա ւոր խա րիս խը։ Իբ րեւ այդ կր նայ յայտ նո ւիլ ո րե ւէ տեղ։ 

Հի մա, թե րեւս ար դէն շա տոնց, բայց ա ւե լի տար տամ, ա նո րո շե լի կեր պով, տա -
րե րային շար ժում մը քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի, յե ղա փո խու թե ան, հա լա - 
ծանք նե րու, ը նդ հա նուր ա նա պա հո վու թե ան՝ ա մեն ցե ղէ ու գոյ նէ մար դիկ, հա -
մայնք ներ, մշա կոյթ ներ ու լե զու կը խլէ ի րենց վաղն ջուց կամ ի նչ որ ի րենք կը 
նկա տեն պատ մա կան բնա կու թե նէն ու մի ջա վայ րէն, կը դարձ նէ զա նոնք ճղա կո -
տոր՝ ար մա տա հա նի մը ա նե րե ւոյթ վայ րա գու թե ամբ, ի նչ պէս փո թո րի կը քա նի 
մը վայր կե ա նէն ո ՛չ մի այն կը քայ քայէ ջրա մերձ գիւղ ու պու րակ, կը նե տէ ծա ռե -
րը դէ պի եր կինք, ար մատ նե րու խուր ձը օ դին, այ լեւ կը տա պա լէ բազ մա դա րե ան 
ան տառ ներ, «աչքդ կտ րա ծին չափ»։ 

Ի՞նչ հարկ խօ սե լու մաք րա պաշտ կամ քէն որ կը մի տի բնաջն ջել բնիկն ու օ -
տա րը, ան բու ժե լի ա խտն ու ար մա տա կան տար բե րը։ Միշտ զան գո ւա ծային, 
հա կա նե խիչ ե ղեռ նա կան ձեռ նարկ ներ կան, նոյ նին կրկ նորդ նե րը, ֆոս ֆո րով, ա -
նօդա չու նե րով, հրա սայ լե րով, թեք նա բա նա կան բո լոր կա րե լի եւ ան կա րե լի սար- 
 քե րով, հա րո ւա ծող ի նչ որ կը նկա տո ւէր, դեռ ե րէկ, ա նա ռիկ։ Ի նչ պէ՞ս վայ րե րը կը 
դառ նան մէ կէն ան տե ղու թիւն որ նեն գա փո խու թիւ նը, աս ալ զան գո ւա ծային աս -
տի ճան նե րու հա սած, պի տի յա մա ռօ րէն շա րու նա կէ խո րաց նել, ա մա յա ցու մը 
դար ձու ցած ե րե ւա յա կերտ սկիզ բի մը ա ռա ջին քա րը։ 
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Ա չա լուրջ միտ քը, ե թէ տա կա ւին չէ հրա ժա րած ժա մա նա կա կի ցը մտա ծե լու 
հե ռան կա րէն, կը նկա տէ որ հին բա ռը հան դի պեր է հրա շա պէս իր պատ կե րին 
եւ մօ տե ցեր՝ լե զո ւի ճշ մար տու թե ան։ 

Խ լու մը, պա տա հա կան կամ ոչ, փր թի լը չէ, ո րով մաս մը ամ բող ջէն կ՚ան ջատ-
ւի։ Հոս կը բա նի կրա ւո րա կա նին ու ներ գոր ծա կա նին տար բե րու թիւ նը։ Կ՚են-                           
 թադ րէ քիչ մը ո լո րող, խախ տող բռ նու թիւն մը, բիրտ, հա ւա քա կան, քա ղա քային, 
այ սինքն՝ ստի պո ղա կան ու ա նար գել ո ւժ՝ որ հաս տա տու նը կը դարձ նէ յեղյե ղուկ, 
կը տա րագ րէ մար դի կը, ստ րուկ կամ են թա կայ ցեղ, տա րա սեռ տոհմ կամ գն չու -
նե րու ջո լիր, կը տա նի այլ տեղ, մին չեւ հնա րա ւոր տա րատն կում, ա ւե լի ճիշդ՝ 
ա պա հով բնաջն ջում։ 

Խ լո ւա ծը կը դառ նայ տա րա գիր։ Հե ռու ի նքն իր մէ ու բա նե րէն կը դառ նայ 
խուլ։ Կար ծես թէ մատ նե րը այ լեւս եր բեք չեն կր նար հպիլ ո րե ւէ հո ղի ա ռանց յի -
շե լու, փնտ ռե լու նախ կի նը։ Օհ, հնա ւանդն ու հնա ւուր ցը, տոհ մա պե տա կա նը, 
ե րկ րած նայի նը։ Նախ կի նը չկար նա խա պէս, ի հար կէ, նոյ նիսկ ե րբ դպած է իր. եւ 
ե րբ խլա ցած ես, այն ա տեն կը հան դի պիս նախ կին հո ղին, մատ ներդ նո րին մէջ 
հի նը կը գտ նեն, ոչ թէ կը ճանչ նան նո րը։ Հի նը՝ խլու մին մէջ։ Հի նը՝ օ տա րա ցու ցի -
չը։ Կր նաս զար մա նալ, կր նաս ան շուշտ կա րօտ նալ նաեւ ա նոր։ Բայց կա րե ւո րը 
այն է որ նո րը կը մնայ ան մա տոյց, ի սկ հի նը՝ բա ցա կայ։ 

Յի շա տակ ներ, յի շա տակ ներ՝ որ մեզ կը տա րագ րեն ա պառ նի էն ան ցե ալ ու 
ան ցե ա լէն մին չեւ խա խուտ այ սօր մը։ Կը դարձ նեն ա նար մատ։ Սի մո նու հի Վէյլ, 
իր Ար մա տա ցում (L’enracinement) աշ խա տու թե ան, ե րկ րորդ գլու խին մէջ, «Ար -
մա տախ լում» վեր նա գի րով (Le déracinement), եր կու էջ հա զիւ կը յատ կաց նէ 
զանգո  ւա ծային ար մա տախ լու մին, այ սինքն՝ ի րեն ժա մա նա կա կից 1939–40ի Եւ -
րո պայի դէպ քե րուն, ար մա տախ լում որ տա րագ րումն է։ Ու շադ րու թիւ նը կը 
կեդ րո նաց նէ նախ՝ բա նո ւո րի, ա պա՝ գիւ ղա ցի ի ար մա տախ լու մին վրայ, վեր ջա -
պէս «Ազ գի ար մա տախ լու մին» որ կը հասկ նայ մի այն իբ րեւ իր ի սկ ա ւան դու- 
 թե նէն ու ար ժէք նե րէն հե ռա ցում պե տու թե ան, քա նի ազ գը պե տու թիւն է, մ տա -
ծո ղին հա մար։ Զար մա նա լի բա ցա ռում է ե րե ւոյ թը, 1940ին Լոն տոն ա պաս տա - 
նած հրե այ քրիս տո նէ ա ցած կնոջ մը հա մար, որ իր Աս տո ւածն ալ կը վ կա յա կո չէ 
պար բե րա բար, Ան որ տա կա ւին մարդ կու թիւ նը չէ լքած։ Ո րով այդ մարդ կու թիւ -
նը տա կա ւին բո լո րո վին ար մա տա խիլ չի թո ւիր։ 

Հասկ նա լի է, հարկ է վե րա դառ նալ սկիզ բին, գու ցէ ա նոր որ իս կա պէս սկիզբ 
չու նի եւ ճիշդ այդ սկիզբն է, իբ րեւ ծա գում, որ կը դարձ նէ խնդ րա կան։ Ծա գու մը 
սկիզ բը չէ, գլուխն է, պե տը, իշ խա նը, archéն իր հա կա դի րով, այ սինքն՝ ա նիշ խա -
նու թե ամբ։ 

Ար մա տէն խլո ւա ծը ան ջա տո ւած է, կը գտ նո ւի եր կու մի ջո ցի մի ջեւ, որ թող 
կո չեմ ան ջր պետ։ Խլու մով ան պայ ման նո րը չէ որ կը յայտ նա բե րես։ Որ պէս զի 
այդ նո րը յայտ նա բե րես պէտք է մի ջամ տէ ժա մա նա կը, այն որ խլու մը ի նք կը մեր -
ժէ։ Խլու մը այդ ժա մա նակն է որ կը պո կէ ի նձ մէ կամ կը զլա նայ ին ծի։ Ա տով 
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սա կայն ես կը դառ նամ մի այն տա կա կո տոր մէ կը՝ կա պո ւած՝ այ լու րին, մէ կը՝ ա -
նուր, մէ կը՝ ան սահ մա նօ րէն ու րիշ։ Յի շո ղու թիւ նը կը պահ պա նէ դէպ քը, դէպ քը՝ 
որ այդ յի շո ղու թե ան ի սկ ծնունդ կու տայ, կը ստեղ ծէ կա րօտ ու կոտ տանք, թե -
լադ րող խլու մին ու խզու մին ան կա րե լի ու թիւ նը, այ սինքն՝ նաեւ ա նոր ան վե րա- 
 կանգ նե լի ու թիւ նը։ Յի շո ղու թիւ նը կը բա նի այ սօր, հի մա, որ վեր բե րէ սքո ղո ւա ծը, 
աս կամ այն ձե ւով մնա ցա ծը։ Ի սկ ի ՞նչ է մնա լը, ի ՞նչ կը մնայ որ քեր թող նե րը կը 
հիմ նեն եւ ա ռաս պե լա բան պա տու մը, այն որ պի տի վկա յա կո չեմ, կը հիմ նէ։ Այո, 
պա տու մը ձեւ մըն է մտա ծե լու խլու մը, մա նա ւանդ ար մա տա քի խլու մը, ը ստ ե -
րե ւոյ թին այն մէ կը որ ո չինչ կը թո ղու ե տին։ 

Ետ քայլ մը ու րեմն ան հրա ժեշտ է այս բառ-փո խա բե րու թիւ նը, այս բա յա կան 
ա ծա կա նի գրե թէ ծնուն դը բա ցա յայ տե լու, հնա րա ւո րին չափ, թէ կուզ ա րագ, քո -
ղա զեր ծե լու հա մար ա նոր ներ քեւ պա հո ւը տած դէպ քը։ Ան է որ ցրո ւած կեր պով 
կը կար դա ցո ւի Բու զան դա րանին մէջ (Դպ րու թիւն Դ), չա փա զանց շա հե կան շըր -
ջար կով։ Դրո ւա գը ծա նօթ է։ Ազ գայի նը կը հեշ տա նայ ա տով։ Ար շա կի եւ Շա պուհի 
հան դի պու մը կան խող է ջե րուն մէջ, Ներ սէս Ա. քա հա նա յա պետ կը խրա տէ «տի-
րադ րոյժ» նա խա րար նե րը, որ չլ քեն ի րենց «զբ նակ տե արսն» եւ չծա ռայեն հե թա- 
 նոս նե րուն, կը զգու շացնէ. « գու ցէ բար կա ցե ալ Աս տո ւա ծը ձեր, եւ խլի ցէ զձեզ ար -
մա տա քի, եւ մատ նես ցէ հե թա նո սացն ի չար ծա ռա յու թիւն ստր կու թե ան...»։ Բու- 
 զան դա րանի ան զու գա կան հե ղի նա կը, որ Աս տո ւա ծա շունչի հ մուտ ըն թեր ցող է, 
դար ձո ւած քը ա ռած է ան կաս կած Յովբի գր քի թարգ մա նու թե նէն (Դ, 7), ի մի ջի այ -
լոց։ Փո խա ռու թիւ նը, ի նչ պէս միշտ, հի նե րուն մօտ, ներ կան մտա ծե լու հա մար 
կ՚ըլ  լայ, զայն ար ձա նագ րե լու ճշ մար տա պա տում նկա տո ւած աս տո ւածային խոր -
քի մը վրայ։ Ո ւս տի՝ փո խա ռու թիւ նը կը մտա ծէ (թոյլ կու տայ մտա ծե լու) ար մա- 
 տախ լու մին տրա մա բա նու թիւ նը, որ ա նի կա կը սկ սի «բ նակ տէ րե րու», ը սենք հայ 
տի րու թե ան լքու մով։ Այս «բ նակ տե արսն» բա ռե րուն զու գա հեռ՝ կայ «բ նակ հո -
ղը», որ գրու թիւ նը կ’առն չէ « հա յա տակ»ին եւ « հա յա կողմ»ին։ Պարզ չէ՞ որ խլու մը 
կը վե րա բե րի տա րած քին, կե ցու թե ան, հի մին, հաս տա տու թե ան, մշա կու թե ան, 
տե ղին հետ յա րա բե րու թե ան, մէկ խօս քով՝ մարդ կայի նի « տար րա կա նին»։ 

Ներ կայիս մի այն ար մատ նկա տո ւող «բ նակ»ը շատ շու տով, Փար պե ցի ի 
Պատ մու թիւն հայոցին մէջ ի սկ կը վե րա ծո ւի բնի կի, «բ նիկ տե արսդ»։ Ղա զար ծա -
նօթ է Բու զան դա րանին, որ կը յի շա տա կէ, թե րեւս գիր քը դի մացն է, եւ զայն կը 
նկա տէ « խան գա րո ւած». թե րեւս խան գա րում նե րէն մէկն ալ այդ «բ նակ»ն է։ 

Ա ճա ռե ա նը Ար մա տա կանին մէջ (միշտ այս ար մա տը, այս ան գամ etymonը, 
ի րա ւը, ճիշ դը) կը նշէ նման շփոթ, կը ջա նայ զա նա զա նել «բ նակ»ը «բ նիկ»էն, ո -
րոնց սա կայն եր կու քին ար մատ է ծա ռա յած հն դեւ րո պա կան « բուն»ը (bhu, bheu), 
յու նա րէն physicsին հա մար ժէ քը, ան գլե րէ նի մէջ վե րապ րող իբ րեւ «to be, being»։ 
Ը ստ ե րե ւոյ թին բնա կը պարս կե րէն տունն է, հայ րե նի քը, ի սկ բնի կը այն տեղ բնա -
կո ղը։ Ո րով բնակ տէ րե րը հայ րե նի տէ րերն են, բնակ հողն ա լ՝ հայ րե նի քի հո ղը, 
որ Բու զան դա րանի պա տումով, ի նչ պէս ծա նօթ է, կը բե րո ւի Հա յաս տա նէն, կը 
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թա փո ւի Շա պու հի վրա նին առ ջեւ ու կը ծա ռայէ իբ րեւ փոր ձա քար Ար շա կի հա -
ւա տար մու թե ան։ Հայոց թա գա ւո րը, Շա պու հին թե ւան ցուկ, կ’անց նի օ տար 
հո ղէն, կը խեղ ճա նայ, ա պա կը կո խէ տափ նո ւած հայ հո ղի վրայ, կը սկ սի յո խոր -
տալ, տի րու թիւն խա ղալ։ Եր կու հա կա դիր հա կազ դե ցու թիւն նե րը ա ռն չո ւած են 
ան շուշտ տա կին, հո ղին, բնա կին եւ օ տա րին։ Ա րդ՝ այդ եր կուքն ալ « բուն հող» 
են, պէտք է ը սել։ Ո ւս տի խն դի րը կը վե րա բե րի բու նին ի սկ եւ ա նոր վրան ըլ  լալ-
կո խե լուն։ 

Ամ բողջ դրո ւա գի եր կայն քին ոտ քը, կան գուն մնա լը, տի րու թիւն ը նե լը կամ 
չը նե լը լծոր դո ւած են բու նին։ Բնակ հո ղին վրայ կո խող-քա լո ղը ար մա տա ցած է 
այդ հո ղին մէջ։ Ան կէ ե լած է։ Ի նչ պէս կը տես նո ւի դրո ւա գի ա ւար տին, այդ հո ղին 
մէջ չի թա ղո ւիր։ Հաս տա տու նի վրայ կան գուն մնա լը ապ րե լու, կե նա լու հա մար -
ժէք է։ Յատ կան շա կան է նաեւ այն որ բու նը խօս քի կա լո ւա ծին է կա պո ւած։ Ի սկ 
բու նը, գու ցէ նախ քան ծա ռի հիմ նա կան մա սը նշե լը (կամ հա կա ռա կը), այ սինքն՝ 
այն հա տո ւա ծը որ տուն կը կան գուն կը պա հէ, կը դարձ նէ ծառ եւ ոչ սոս կա կան 
ան հա սակ թուփ, ու րիշ բան չէ ե թէ ոչ է աց նո ղը։ Հն դեւ րո պա կան բու նը, ը սի վե -
րը, յու նա րէն ֆի զիսը, է ու թե ան ը մբռ նում մըն է, պահ պա նո ւած մեր ա ռաս պե լին 
մէջ, ը մբռ նում՝ որ է ու թիւ նը կը հասկ նայ իբ րեւ կե անք. աճ, փթ թում, հա սու նա -
ցում, մնա ցում եւ ան կում, ո րով նաեւ ժա մա նակ (Հայ տը կեր սպա ռիչ է ջեր ու նի 
այս մա սին իր Einfuhrung in der Metaphysik՝ «Բ նա զան ցու թե ան նե րա ծու թիւն» 
կո չո ւած դա սըն թաց քին մէջ)։ 

Բու զան դա րանի թարգ մա նու թիւն նե րուն մէջ, ի նչ պէս քիչ մը այ լուր, շատ յա -
ճախ բու նը կը դառ նայ «ճշ մա րիտ»ին հա մար ժէ քը։ Ա սի կա բո լո րին սխալ չի 
թո ւիր, ե րբ նկա տի առ նենք որ բու նը ճշ մար տու թե ան գե տինն է եւ սու տը, ստա -
պա տի րը, կեղ ծը, այդ բու նէն հե ռա ցումն է կամ ծած կու մը։ Ի նչ որ կը խռո վէ 
պա տու մին մէջ, ան ալ է ու թե ան ա ռն չումն է բնա կե լուն հետ, այս մէ կը հասկը ց -
ւած այ լեւս իբ րեւ է ու թե ան մէջ լի նել մը, ա նով ըլ  լալ մը, բնաւ ան ջատ ու հա տե ալ։ 
Ան որ կը լքէ «բ նա կու թիւնն ե րկ րին» կը դառ նայ ոչ մի այն ան-բ նակ, այ լեւ ան -
բուն։ Ար մա տա քի խլու մով կը բա ցո ւի օ տա րու թե ան դո ւոը։ Աս կէ՝ տա րագ - 
րու թիւ նը, « ծա ռա յու թիւ նը հե թա նոս նե րուն» եւ մա հը։ Ճիշդ այս է որ կը գտ նենք 
Ղա զար Փար պե ցի ի Պատ մու թիւն հայոցի ա ռա ջին է ջե րուն մէջ, ե րբ Մի ա ցե ալ 
Հա յաս տա նի վեր ջին գա հա կալ Ար շա կու նին կը լքէ իր հո ղը։ Ղա զար բնա կը կը 
փո խա րի նէ բնի կով. «Զբ նիկ տե արսդ մի՛ կո րու սել ջա նայք»։ Շփո թը, ու րեմն, տե -
ղի կ՚ու նե նայ ար դէն Ե. դա րուն։ Տար բե րու թիւ նը թե րեւս հիմ նա կան չէ, մի այն թէ 
բնա կը նկա տի ու նի բու նի կա լո ւա ծին մէջ բնա կի լը, ի սկ բնի կը զայն ու նե ցո ղը։ 
Ի սկ ան որ կը բնա կի բու նին մէջ, ը սենք բնօ րէն, բնո վին, ի բնէ, ինչ պէս կ՚ը սէ հին 
լե զուն, կը կրէ կնի քը ճշ մա րի տին, վա ւե րա կա նին, ա նեղ ծին եւ բո լոր դրա կան եզ -
րե րուն։ 

Բու զան դա րանի ար մա տէն բիրտ խլու մի պատ մա կան պա րա գան յա րա ցոյց 
կը դառ նայ Փար պե ցի ի հա մար եւ ան կէ ան դին պատ մագ րու թե ան մէջ։ Մա նա -

ԹԻՒ 2–3  2021

33   |   ԲԱԳԻՆ



ւանդ որ վեր ջին Ար շա կու նի գա հա կա լի մեկ նու մը կը կրկ նո ւի 428ին, Ար տա շէ սի 
գա հընկէցու թե ամբ։ Յայտ նօ րէն ա մեն իշ խա նազր կում ու ան կում կը բա նի նոյն 
յա րա ցոյ ցի օ րի նա կով։ Պատ միչ նե րը այդ է որ կը յի շեց նեն, այդ պէս կա յու նաց նե -
լով յա րա ցոյ ցը (Ղա զար կը կրկ նէ Բու զան դա րանի դրո ւա գի է ա կան մա սե րը, 
օ րի նակ Սա հակ հայ րա պե տին վե րագ րե լով Ներ սէ սին, իր հօր, տե սա կէտ նե րը)։ 
Յա րա ցոյ ցը կայ ո ՛չ մի այն կրկ նո ւե լու հա մար, այլ նմա նա կո ւե լու։ Դա ւա ճան նա -
խա րար նե րը գրե թէ նոյ ներն ե ն։ Ան պա կաս ե ն։ Ի նչ պէս չեն պակ սիր ա ղե տա լի 
դէպ քե րը Ե. դա րէն մին չեւ Ի Ա. դար, գրե թէ մին չեւ ե րէկ կամ այ սօր։ Յա րա ցոյցն 
ալ պի տի... իր ար մատ նե րը ար ձա կէ գա ղա փա րա խօ սա կան ո լորտ նե րուն մէջ ու 
դառ նայ մնա յուն, բայց չմ տա ծո ւած ը նդ հա նուր կա ղա պար։ Խլու մը պի տի առ նէ 
է ու թե նէն զր կու մի նկա րա գիր, հետզ հե տէ գաղ թո ղի, պան դուխ տի, տա րա գի րի 
«օ տա րա ցու մով»։ Ար տաք սո ւող, վտա րան դին, հո ղի է ա կա նու թե նէն մեկ նո ղը կը 
բռ նէ ո չն չա ցու մի ճամ բան։ 

Բ նակ հող ու տէր եւ օ տար հող ու տէր ան հա մադ րե լի զոյ գեր կը դառ նան։ 
Ա սոնց ե տին կը պար զո ւի է ա պէս հա մայն քի գլու խի, իշ խա նու թե ան տա րած-   
 քը։ Ի րենք՝ թա գա ւո րին դա ւա ճան նե րը կը մեր ժեն են թար կո ւիլ ի րենց «բ նակ    
տե արն»ին, ա նոր տի րու թե ան, գոր ծա ծե լու հա մար Ե. դա րու կի րար կո ւա ծը։ Կը 
մեր ժեն բնակ տի րու թիւ նը Ար շա կի իշ խա նու թե ան, որ հետզ հե տէ կը վե րա ծո ւի 
խլե ա կի մը։ Ա նոր բան տար կու մը Ա նյուշ բեր դին մէջ, ի նչ պէս սպա րա պետ Վա -
սա կի մոր թին խո տով լնու մը կը նշեն գա հա կա լին հիւ ծու մը, պա րապ, ա նինքն 
գո յու թիւ նը, օ տար հո ղի վրայ։ Դա ւա ճան նե րը ո րոշ չա փով ան-իշ խա նա կան ներ 
են, միշտ պատ րաստ ծա ռայե լու մէկ ու րիշ, առ հա սա րակ օ տար իշ խա նի, օ տար 
հո ղի վրայ։ Նշ մա րե լի է ան շուշտ ու կա րե ւոր, որ բու նի հէն քին վրայ կը մտա ծուի 
տի րու թիւ նը։ Ան որ ո ւժ կու տայ, կը խօ սեց նէ, կը «յո խոր տաց նէ» եւ գա հա կա լը 
կը զի նէ իշ խա նա կան յա ւակ նու թիւն նե րով։ Ան է իշ խա նու թե ան, կր նանք ը սել     
ի նք նիշ խա նու թե ան «բ նա կան» հի մուն քը։ 

Մաշ տո ցե ան դպ րո ցը ան տար բեր չէ յա րա ցոյ ցին հան դէպ։ Ա նի կա ո ՛չ մի այն 
այ բու բե նի ը մբռ նում ու նի (բուն հայե րէն այ բու բեն մը բխե լու է բուն լե զո ւէն ի սկ 
եւ ոչ մէկ այլ լե զո ւէ, կար ծէք պա հո ւած ըլ  լար ան լե զո ւին մէջ եւ դուրս բե րո ւէր), 
այ լեւ այդ այ բու բենն ու ա նոր լծորդ քրիս տո նէ ա կան վար դա պե տու թիւ նը կը 
մտա ծէ իբ րեւ «ան ջատ ման» հո լո վոյթ մը։ Այս պէս՝ վրա ցա կան տա ռե րու ստեղ -
ծու մով Մաշ տոց այդ սնո տի ա պաշտ ժո ղո վուր դը «ան ջա տե ալ ի հայ րե նե աց 
իւ րե անց եւ անյի շա տակ ցու ցա նել»։ Ու րիշ տեղ ե րկ րի խուժ դուժ լե զու ներ խօ -
սող նե րուն մէջ այ բու բե նի տա րա ծու մով, բար բա րոս նե րը « մին չեւ ար տա քոյ 
իւ րե անց բնա կա նու թե ան զեր ծա նել»։ Այլ խօս քով՝ այ բու բե նի տա րա ծու մը, վար -
դա պե տու թե ան հետ ու մէջ, բիրտ ա րարք մըն է1, որ այդ մար դի կը կ՚ար տաք սէ 

1 Այս բր տու թե ան վրայ շեշ տը կը դնէ Մ. Նշա նե ան իր Ages et usages de la langue arménienne, 1989, 
զանց առ նե լով այ բու բե նի ի սկ բե րած ար տաք սու մի, գու ցէ պէտք էր ը սել, ներ քին ար տաք սու մի բըր -
տու թիւ նը։
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ի րենց «բ նա կա նու թե նէն»։ Այ բու բե նը, ի վեր ջոյ, գրե թէ ամ բող ջո վին բա նա ւոր 
մշա կոյթ ու նե ցող հա սա րա կու թե ան մը մէջ, ու նի ան հանգս տաց նող ազ դում, քա -
նի բնաւ բա ցա յայտ չէ խօ սո ւող բար բա ռը գրու թե ան վե րա ծե լու ա րար քը։ 
Այ բու բե նը ո չինչ ու նի «բ նա կան», ար դիւնք է մշա կող մտ քի։ Ար դէն այս տեղ հա -
տում մը կայ «բ նա կան խօ սո ղու թե ան» ու լե զո ւին մի ջեւ։ Այ բու բե նը կը կտ րէ 
լե զուն, ե րբ կը գրէ զայն։ Ե րբ զայն կը մեռց նէ (ը ստ Պղա տո նի)։ Եւ ա սոր հա մար 
ա ռաս պե լը կը պա հան ջէ որ նշա նա գի րե րը ըլ  լան «աս տո ւա ծա տուր», գրե թէ ան -
ձե ռա գործ։ 

Բ նա կա նու թիւ նը, Վարք Մաշ տո ցիին մէջ զար մա նա լի բառ մը, ու րիշ շատ մը 
բա ռե րու նման, որ գայ թակ ղու թե ան քար են բա նա սի րու թե ան հա մար։ Բա ռը չու -
նի բնաւ ներ կայ ի մաս տը։ Ա բե ղե ան կը հասկ նայ «բ նիկ ազ գակ ցու թիւն», ա ռանց 
թա փան ցե լու այդ դար ձո ւած քի խոր քին, նշ մա րե լով հան դերձ որ բա ռը ան սո վոր 
է։ Կո րիւն հա ւա նա բար կը նո րա բա նէ եւ կը յու շէ բու նի հետ կապ, ինչ պէս բնա -
կի հետ։ Ա րդ՝ մաշ տո ցե ան դպ րո ցին հա մար այդ բնա կու թիւ նը չի վե րա բե րի մի- 
 այն աս տե ղու թե ան, այ լեւ աս տո ւա ծայի նին հետ սր բա զան վար դա պե տու թե ամբ 
կա պին։ Ու րեմն՝ ե րկ րորդ բնա կու թիւն մը կայ եւ կան բնակ հո գի ներ, ի նչ պէս կա-
յին բնակ տէ րեր։ Ի սկ այդ հո գի նե րը խլո ւած, ար տաք սո ւած են բնակ հո ղէն, ա սոր 
բնա կա նու թե նէն (naturalité?), գրե թէ բնա կան բնու թե նէն պի տի ը սէ ի, կա պո ւած 
են մէկ ու րիշ ար մա տի։ Ո ւս տի՝ ար մա տախ լում մը կայ այ բու բե նի մշա կու թե ամբ 
եւ ար մա տա ցում մը այ լուր։ Կո րիւն չի տար ա նու նը այ լու րին։ Խո րե նա ցի մի այն 
ե րբ պի տի գրէ Պատ մու թիւն Հայոցը, պի տի փնտ ռէ ու գտ նէ Հայոց սկիզ բը-ծա -
գու մը, այ սինքն «Ար մա տը»։ Պատ մագ րու թիւ նը յայտ նօ րէն թէ՛ ա ռա ջին ար մա - 
տախ լում մը կը հա ւաս տէ, թէ՛ ալ զայն կը բառ նայ ու րիշ ար մատ նե րու ար մա -
տով։ Խո րե նա ցի ի գոր ծո ղու թիւ նը ու րիշ ար մա տա ցում մը տա լու մաշ տոցե ան 
ճի գին պատ մագ րա կան ե րե սակն է։ Իր Հայ կը Նոյի սե րուն դէն է, այ սինքն՝ Ա դա -
մի։ Ար դիւնք աս տո ւա ծային ա րար չու թե ան։ Ո րով ե րկ րա ծին չի կր նար ըլ  լալ, 
այ սինքն՝ «բ նա ծին»։ Գոր ծո ղու թիւ նը թի րախ մը ու նի, որ է հեր քել ե րկ րած նու -
թիւ նը, բնի կու թե ան ար մա տը բու նին մէջ։ Թի րա խի ա ռա ջին գի ծին վրայ կը գըտ- 
 նը ւի ան շուշտ Վա հագ նը, լոյ սէն, ջու րէն, հո ղէն ծնած աս տո ւա ծը, որ Վա հու նի -
նե րը կը նկա տեն ի րենց տէ րը եւ կը «յա ւակ նին» որ ա ՛ն է որ հայոց նա հա պե տը։ 
Այլ խօս քով՝ ե րկ րած նու թե ան գա ղա փա րա խօ սու թիւն մը կայ, հա ւա նա բար ար -
դէն Դ.-Ե. դա րե րուն, ո րուն կ՚ար ձա գան գէ Բու զան դա րանի ա ռաս պե լը, եւ մր ցա - 
կիցն է նոր վար դա պե տու թե ան։ Ե րկ րած նու թիւ նը ան կա րե լի կը դարձ նէր որե-
 ւէ ա դա մա կան սե րում։ Ե րկ րորդ եւ այ լուր ա րար չու թիւն մը մտա ծե լի չէ մի աստ- 
ւա ծե ան կրօն քի մը մէջ, ե թէ ոչ իբ րեւ հե թա նո սա կան ս տա պա տում վե րապ րուք։ 
Ո րով կը հեր քո ւի։ Խո րե նա ցի ի ռազ մա վա րու թիւ նը կը կա յա նայ այդ ե րկ- 
 րած նու թե ան կամ բնած նու թե ան գա ղա փա րա խօ սու թիւ նը կազ մա լու ծե լու (Վա -
հագ նը Մեծն Տիգ րա նի սե րուն դէն հե րո սի մը վե րա ծե լով, չէ զո քաց նե լով Վա հու - 
նի նե րու յա ւակ նու թիւն նե րը) եւ լաս տա կեր տե լու ամ բողջ պատ մա կան պա տում 

ԹԻՒ 2–3  2021

35   |   ԲԱԳԻՆ



մը, ո րուն մա սին գրեր եմ ար դէն։ Միշտ ար մատ մը։ Բու նը եւ բնի կը կը զօ րեն, 
բայց ա նոնք այ լեւս հո ղին մէջ ար մա տա ցում չեն նշեր։ է ու թիւ նը բնա կա նը չէ, 
բնա կա նու թիւ նը չէ։ Լու սա ւոր վե րինն է. ոչ-բ նա կա նը։ Հասկ նա լի է թէ ին չո՞ւ Հայկ 
նա հա պետ կը ներ կա յա ցո ւի իբ րեւ ե կո ւոր մը Բա բե լո նէն, այ սինքն՝ ա րար չու- 
 թե ան ճիւ ղէն։ Կը հե տե ւի ան շուշտ բնա կու թե ան տար բեր հո լո վոյթ մը, տե ղի, վայ -
րե րու հիմ նու մով, ա ռանց բու նի հետ ո ւղ ղա կի, ան մի ջա կան շփու մին։ 

 
Ե թէ ծա ռը ու նի ար մատ՝ մարդն ալ ու նի ոտ քեր, գոր ծա ծե լու հա մար հնա մաշ 
փոխա բե րու թիւ նը, որ ա ռաս պե լը կը կազ մա կեր պէ այն քան հա մա կար գային 
քեր թո ղու թե ամբ։ Ո ւս տի ե թէ ա ռա ջի նը կը պատ կա նի բնի կին, ա սոր խո րու-
թեան, ուղ ղա հայե ա ցու թե ան, բնա կու թե ան, բնօ րէն է ի նք զինք, ե րկ րոր դը կը 
պատ կա նի ան կա յու նին, գնա յու նին ու գաղ թին։ Ա նբ նու թիւն։ Ան տու նի ու թիւն 
(ան բուն տուն)։ Տա րագ րու թիւն սկզբ նա կան։ Ա ռա ջին աք սոր կամ երկ րորդ, ի նչ -
պէս կ՚ը սէր պատ մի չը, Լաս տի վեր ցի. « պանդխ տե ցան ե րկ րորդ ան գամ եւ ե ղեն 
վտա րան դիք», դրախ տէն դուրս ար մա տախ լու մէն ե տք, ե րկ րորդ ե լք. եւ սկիզբ 
նո րոգ ա ղէ տից։ Սր բազ նու թե նէն՝ ան սուր բը։ Հո գի էն՝ մար մի նի բո րո տու մը, եւ 
այլն։ 

Լե զուն թոյլ կու տայ խօ սիլ ու մտա ծել խլեակ մը որ աշ խարհ մը կը յօ րի նէ ա -
մեն ան գամ ե րբ կը բարձ րա նայ ոտ քի մատ նե րուն վրայ, հա զիւ ար մատ նե տած 
(օ՜ ա տոր փոր ձու թիւ նը) ի նք զինք կ՚ար ձա կէ վեր, ի նք զինք ըլ լա լու, կար ծես լա րա -
խա ղա ցի մը նման ու զէր խա ղալ ի նք զինք կորսնց նե լու սխ րա գին վտան գին, 
մա հո ւան հետ։ է ա նալը կար ծես խլո ւիլ մը ըլ լար։ Ի սկզ բա նէ՞։ Ո րով ար մա տա -
ցած ըլ լա լը, ար մա տա ցու մը բա ւա կան չեն մտա ծե լու հա մար մար դուն յա րա - 
բե րու թիւ նը հո ղին, ե րկ րին կամ պար զա պէս եւ ա սոր հա մար ա ւե լի խորհր դաւոր, 
է ու թե ան հետ։ Մաշ տո ցե ան դպ րո ցը մտա ծել կու տայ, մա նա ւանդ ե րբ ի վեր ջոյ 
այ բու բե նը, այ սինքն՝ լե զուն կը վե րա ծէ ոչ մի այն ժո ղով ման ազ դե ցիկ մի ջո ցի, այ -
լեւ գե րի վեր վայ րի, ի նչ որ կա րե լի է կո չել « խորհր դան շա կան վայր»։ Ան որ 
հե տա գային պի տի վե րա ծո ւի « հո գե ւոր հայ րե նիք»ի, բնա կու թե ան հա մար ան -
հրա ժեշտ։ Մինչ այդ՝ տե ղի ու նե ցաւ ան ջա տու մը, խլու մը, այն քան ար մա տա քի 
որ չի մնար ո րե ւէ տակ տիք։ 

«Dichterisch aber wohnet der Mensch», կ՚ը սէ բա նաս տեղ ծը, որ ճանչ ցեր էր 
« գաղ թը», ան ջա տու մը օ տա րու թե ան մէջ։ Հա յա ցած՝ տո ղը կը դառ նայ « Բա նաս -
տեղ ծօ րէն սա կայն մար դը կը բնա կի»։ Ան շուշտ « բա նաս տեղ ծօ րէն»ը սո վո րա կան 
բա նաս տեղ ծու թիւ նը չէ, գեր մա նե րէն բա ռը կը թե լադ րէ խիտ մթու թե նէն (dicht) 
բե րել հա նել դուրս, պատ րաս տել-կազ մել, ի նչ որ յա տուկ է ո րե ւէ մշա կու մի որ տա -
րածք կը ստեղ ծէ եւ բնա կու թիւ նը կը դարձ նէ կա րե լի։ Նման « բա նաս տեղ ծում» 
բնա կու թիւնն ի սկ է. բա նե րուն, բնան կա րին դրո ւի լը հոս, ապ րե լու հա մար։ Յա -
ճախ մեկ նա բան նե րը, Հայ տը կե րէն սկ սե ալ բնի կի ու բնա կա նի կողմ նա կից ներ, կը 
մոռ նան որ այս բնա կու թիւ նը կ՚են թադ րէ ան ջա տում մը, տա րագ րում մը, աք սոր 
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մը, ո ւր հնա րա ւոր է «գ րե թէ» կորսնց նել լե զուն։ Ո րով բնա կու թիւ նը կը սկ սի վե -
րա դար ձով մը, Heimkunft-ով, տուն դար ձով մը, սա կայն այն պէս որ բնա կու թիւ նը 
իր մէջ կը պա հէ գրե թէ-ի տրա մա բա նու թիւ նը, լե զո ւին այ լայ լու մը դուր սէն։ 

Խ լե ա կը-խուլ է ակ տա րո ւած հո սան քէ մը խե լա հեղ, եր բեմն յե տի նը է ակ նե -
րուն, խե լա գա րի պէս կառ չող լաս տա փայ տին կամ նա ւուն, յու սա լով հաս նիլ 
ո րե ւէ նա ւա հան գիստ, ի նչ պէս գաղ թող նե րը Մի ջերկ րա կա նի ա լիք նե րուն մէջ, 
հրա ժա րող ի րենց բնա վայ րէն, կտ րող-ա նց նող ա մեն սահ ման, կար ծես ար դէն 
չպատ կա նող գո յու թե ան ա մե նէն ստո րին ի սկ աս տի ճա նին։ Փո թո րի կէն ետք՝ 
ծփա ցող դի ակ նե րու սփիւռք մը, սի կի լի ա կան ա ւա զուտք նե րէն ցրո ւած ա փէ ափ, 
ան ժպիտ, ա րե ան կար միր գիծ, մին չեւ մեր ե րազ նե րը. ան շուշտ ան նայե լի ո րե ւէ 
աչ քէ։ Ա սոր հա մար՝ պատ կե րը չի զօ րեր, պատ կե րը՝ որ ի նքն ի սկ պի տի ըլ  լար 
խլո ւած լռու թե նէն կամ կապ տո ւած՝ տե սա ծէդ։ Պատ կե րը կ՚ու տէ տե սա ծը։ Ի սկ 
ող բը միշտ կա րե լի է, ի նչ պէս միշտ ան տա նե լի է կրել սա սա նած սիրտ մը, նման 
էն փլած տներ... եւ սկզբ նա կան ա ղէ տը յի շա տա կե լը չի մեղ մեր խոր տա կու մի ցա -
ւը, ոչ ալ կը դար մա նէ վէր քը. սկզբ նա կան ա ղէ տը միշտ սկ սողն է, յա մե ցո ղը, 
ծած կո ւո ղը, մնա ցո ղը որ կը վե րա դառ նայ օր ու գի շեր, քեզ չի լքեր, մա նա ւանդ 
ե րբ չես ու զեր զայն յի շել ու կը խոր հիս զեր ծիլ ան կէ, մնա լու հա մար իբ րեւ թէ 
ան մաս ա մեն վա րա կու մէ։ Ա նոր վե րապ րող խլե ակն ես, քու/ա նոր ար մա տը։ Յի -
շե լը կը հս կէ ար մա տախ լու մի հա մայ նա ցան ցին։ 

Է ա նալր թե րեւս ար ձա նագ րո ւիլ մըն է այ լուր։ Տա րագ րո ւիլ։ Ար մատ նե տել, 
ի նչ պէս կ’ը սէ Սա րա ֆե ան իր յօ դո ւած նե րէն մէ կուն մէջ, ա ռանց բո լո րո վին կա -
մե նա լու ա տի կա։ Գրո ւի լը կը մտա ծո ւի իբ րեւ ըլ  լալ մը ո րուն կը սպաո նայ 
քա րա ցու մը ի նչ պէս կեր պադ րու մը։ Իր բախ տը, ա ւե լի ճիշդ ան բախ տու թիւ նը։ 

Այո, կայ լե զո ւի ճշ մար տու թիւն մը։ 
Ա տի կա, ո րե ւէ կապ չու նի բա ռա րա նին, ստու գա բա նա կան ճշգր տու թե ան, 

լեզո ւա գի տու թե ան ու բո լոր « բա նե րուն», որ կը բա նին լե զո ւին շուրջ ու մէջ, մե՛րթ 
մա կա բոյծ մո լա խո տի պէս, մե՛րթ լու ծո ղա կան բա ղադ րոյ թի։ Լե զո ւի ճշ մար տու -
թիւ նը ներ գո յակն ալ չէ, ի նք նա գոյ, որ հոն ը նդ մտած ըլ  լար, ծո ւա րած ա նոր չես 
գի տեր ո ՛ր բնի կու թե ան կամ բնա կու թե ան խոր շե րուն, ը սենք են թադ րե ալ մաշ -
տո ցե ան աս տո ւած գի տա կան բար բա ռին, կար ծես թէ այդ նա խա ւո րին մէջ, 
սկզբ նա պէս մի այն կրէր վա ւե րի ա նա ղարտ լու սապ սա կը։ Լե զո ւի ճշ մար տու թիւ -
նը լե զո ւա կանն է, մի այն ի նք, ե կող իր ար խի ւէն ան դին, ա մեն շտե մա րա նէ, 
ամ բա րէ, գան ձա րա նէ դուրս, խլո ւած՝ բո լոր հա ւա նա կան կա լո ւա ծէ ու գե տի նէ, 
քան զի չպատ կա նող ա նոնց, իբ րեւ լե զո ւին ան խառն քեր թո ւա ծը, յառ նող ի նքն 
իր մէ նա խա դա սու թե ան հետ, ո րե ւէ ար տա բե րու մի, բայց ոչ ա նոնց մէջ, եւ ան -
շուշտ ար դէն բնո վին մահ կա նա ցու։ Լե զո ւին Է-ն ար դէն չե ղո ղու թե նէն խլո ւած։ 

Քեր թող մը այդ է որ թե րեւս կը խլէ կը հա նէ, կը շո պէ պի տի ը սէ ի լե զո ւէն, 
այն պէս մը սա կայն որ կար ծես կը մնայ հլու, կ՚են թար կո ւի, կը հպա տա կի ա նոր, 
կը փա րի ա նոր, կը լքէ ի նք զինք ա նոր, ա ռանց բր տու թե ան, ա ռանց բռ նի ո րե ւէ 
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ա րար քի, տե սակ մը մտա ւո րա կան կոր զու մի, ի նչ պէս ար ձա նա գոր ծը քա րի զան -
գը ւա ծին մէջ բան տար կե ալ ձե ւե րը, ձե ւե րը՝ որ քա րինն են, ա նոր ա պա ձեւ լե զուն, 
ո րով կը դառ նայ հիմ նո վին ար մա տա խիլ, յա նուն, ի ՜նչ մի ա միտ յա ւակ նու թիւն տա -
րե րային տնօ րի նու թե ան, ու րիշ ու ա ւե լի հիմ նա կան խզու մի մը։ Աք սոր՝ յանգ ման 
կէտ։                                                                             u 
 
Փա րիզ, 2003
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…Հասակ մը, ուր հոգին ի տենչ՝ 
Յիշատակաց իւր կարօտի… 

— Նահապետ Ռուսինեան 
1. 
1960ական -1970ական թո ւա կան նե րու ան կիւ նա դար ձին ման րա մասն ար ժե -
ւո րու մը դեռ ա պա գայի գործ կը մնայ, ո րուն հա մար պէտք է հա շո ւի առ նել Լի բա -
նա նէն մին չեւ Հա րա ւային Ա մե րի կա եւ Ֆրան սայէն մին չեւ Հիւ սի սային Ա մերի կա 
խա չա ձեւ ու զու գա հեռ հո սանք նե րը ի րենց բազ մա թիւ ե րես նե րով, նաեւ՝ Հայ րե -
նի քի ու Սփիւռ քի մի ջեւ գո յա ցած ան ջր պե տը չա փով մը կամր ջե լու փոր ձե րը։   

Ս փիւռ քի մշա կու թային զար թօն քին կի զա կէ տը հան դի սա ցած է ին այդ ե ռե -
ւե փու մին յար մա րա գոյն տո ւե ալ նե րը ու նե ցող հա մայնք նե րը. Լի բա նա նը՝ սփիւռ -
քա հայ աշ խար հի ծան րու թե ան ա նու րա նա լի կեդ րո նը, եւ Ֆրան սան՝ գա ղա փա- 
 րա խօ սա կան խմո րում նե րու շտե մա րան, լի բա նա նե ան-լի բա նա նա հայ մշա կու -
թային կե ան քի ներշն չա րան եւ, բնա կա նա բար, լի բա նա նա հա յու թե ան ար տա -
սահ մա նե ան գլ խա ւոր ու սում նա կան հաս ցէ։ Բնա կան էր, որ այդ ժա մա նակ 
ծաղ կէ ին մա մու լի ա նուն ներ, ո րոնք նկա տե լի ազ դե ցու թիւն պի տի ու նե նային հա -
կա ռակ ի րենց կարճ տե ւո ղու թե ան. Ա հե կան ե ռամ սե ան (Պէյ րութ, 1966-1970), 
Եւ րո պայի Հայ Ու սա նող նե րու Մի ու թե ան Ու սա նող պար բե րա գիր քը՝ հայե րէն ու 
ֆրան սե րէն (Փա րիզ, 1967-1971), Ե րի տա սարդ Հայ շա բա թա թեր թը (Պէյ րութ, 
1969-1975)։  

Այդ ե րեք պար բե րա կան նե րուն մէջ ա ռա ջին ան գամ (եր բեմն՝ այ լուր) ե րեւ -
ցած ա նուն նե րէն շա տեր Սփիւռ քի մտա ւո րա կան կամ քա ղա քա կան կե ան քի դե -
րա կա տար պի տի ըլ  լային։ Ա նոնք շար քին էր Ա հե կա նի1, Ու սա նո ղի2 եւ Ե րի տա - 

1 Մարգ Նշա նե ան, « Շա հան Շահ նուր եւ հա րիւ րա մե ակ նե րու զա ւեշ տը», Ա հե կան, 3, 1970, էջ 82-104։  
2 Marc Nichanian, « Հա յա պահ պա նու մի դէմ», Ու սա նող/Oussanogh, 4, [1971], էջ 61-70 (գ րու թիւ նը 
ֆրան սե րէն է՝ հայե րէն խո րագ րով)։ Թէ եւ խմ բագ րու թե ան մէջ գրո ւած էր, թէ “La partie central de 
cet article vient d’une conférence prononcée à Paris en Mars 1970”, ո րուն ամ բող ջու թիւ նը Ա հե կանի 
մէջ լոյս տե սած հայե րէն յօ դո ւածն էր, բայց  Շ. Շահ նու րի «Ա զատն Կո մի տաս»ի ա ռի թով այդ դա սա -
խօ սու թիւ նը, Եւ րո պայի Հայ Ու սա նո ղա կան Մի ու թե ան կազ մա կեր պու թե ամբ, տե ղի ու նե ցած է 9 
ապ րիլ 1970ին (Շր ջուն Թղ թա կից, «Եւ րո պայի Ու սա նո ղա կան Մի ու թե ան դա սա խօ սու թիւ նը», Յա -
ռաջ, 14 ապ րիլ 1970, էջ 3)։  Ա հե կանի յօ դո ւա ծը ներ կա յաց նող խմ բագ րա կան ծա նօ թու թիւ նը կ՚ը սէր, 
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սարդ Հայի3 մէջ սփիւռ քե ան ի րա վի ճա կը քն նող ու վե րաքն նող իր ա ռա ջին ու -
սում նա սի րու թիւն նե րը հրա տա րա կած ու այ նու հե տեւ ա ւե լի քան հինգ տաս նա -
մե ա կէ ի վեր Սփիւռ քի ա կօս նե րը իւ րա յա տուկ ա րօ րով հեր կող Մարկ Նշա ն-  
ե ա նը։ Ար դէն 1970ին՝ իր ա ռա ջին ըն դար ձակ ու սում նա սի րու թե ան մէջ, որ նո ւիր -
 ւած էր Շա հան Շահ նու րի «Ա զատն Կո մի տաս»ի շուրջ փր թած հա ւա րին, ան 
կ՚ար ձա նագ րէր հե տե ւե ալ տո ղե րը, ո րոնք հա ւա նա բար ցն ցիչ նկա տո ւե լու է ին  
օ րո ւան ակ նո ցով եւ վս տա հա բար ի րենց այժ մէ ու թիւ նը չեն կորսն ցու ցած այ սօր -
 ւան նման կե ցո ւածք նե րու դէմ յան դի ման. 

Ը սինք. փա ռա բա նում՝ իբ րեւ ար ժե ւո րում հա յու թե ան մը, որ մէ դուրս վան-
 ւած ե նք։ Ար տա յայ տում՝ իբ րեւ ան դի մադ րե լի պա հանջ քը դուրս մար դոց 
հայե աց քին։ Աս կէ՝ «ա րեւմ տե ան» աս պա րէզ նե րու մէջ «գ նա հա տան քի 
ար ժա նա ցած» հայե րու տրո ւած կա րե ւո րու թիւ նը։ Աս կէ՝ ներ կայ ի րաւ 
Սփիւռ քի գրա կա նու թե ան ար հա մար հան քը — որ կը թարգ մա նո ւի ը նդ -
հա նուր ան գի տու թե ամբ — Հայոց կող մէ, ո րով հե տեւ այդ գրա կա նու թիւ -
նը կը գրո ւի մի այն հայե րէն եւ հայե րու հա մար, կը նայի դէ պի ներս. եւ 
տե սանք որ այդ ներ սը Հա մա կար գին կող մէ ան շն չե լի, ան բնա կե լի նկատ-
 ւած է, հա կա ռակ որ, գրա կա նու թե ան պա րա գային, իբ րեւ մշա կոյթ փա -
ռա բա նո ւած է։ Աս կէ՝ հայ մաս նա գէտ նե րու, գիտ նա կան նե րու տրո ւած 
կա րե ւո րու թիւ նը. ա սոնք են որ «հա յու թե ան մե ծու թիւ նը» կր նան ճանչ-
ցը նել օ տար նե րուն4։  

Ա հե կա նէն ե տք ու Ե րի տա սարդ Հայէն ա ռաջ, Մ. Նշա նե ան ար դէն աշ խա -
տակ ցու թե ան ա ռա ջին հուն տը ցա նած էր ֆրան սա հա յու թե ան օ րա թեր թին՝ Յա -
ռա ջի մէջ (1971)5, ու Դեկ տեմ բեր 1976ին հիմ նո ւած Միտք եւ Ա րո ւեստ յա ւե լո ւա - 
ծի մնա յուն բնա կիչ նե րէն մէկն ալ պի տի դառ նար ա միս ներ ե տք6։ Բա գի նի մէջ 
յօ դո ւած մը լոյս ըն ծայե լէ (1973)7 եւ Ի ՔՈ Մի ա ռա ջին հա մա գու մա րին (Մի լան, 
1978) զե կու ցում նե րու հա տո րը խմ բագ րե լէ ե տք8, 1980ին պի տի հիմ նէր Կա մը 

թէ Մ. Ն. « “Ու սա նող” հան դէ սին կ՚աշ խա տակ ցի հա ւա տար մօ րէն», ակնարկելով երրորդ թիւի "Inceste 
et adultère ընդարձակ յօդուածին (էջ 12-51)։ 
3 Մարք Նշա նե ան, «“Քա ռու ղի”. գրա կա նու թիւն եւ գա ղա փա րա բա նու թիւն», Ե րի տա սարդ Հայ, 24 
մարտ 1973, էջ 3-7։
4 Ն շա նե ան, « Շա հան Շահ նուր», էջ 90-91։   
5 Մարք Նշա նե ան, «Ս փիւռ քա կա նու թիւ նը եւ Հայ Դա տը», Յա ռաջ, 30 ապ րիլ 1971, էջ 2-3,  1 մայիս 
1971, էջ 2-3։  
6 Մարք Նշա նե ան, «Քն նա դա տու թիւ նը իբ րեւ քա ղա քա կան ա րարք», Յա ռաջ-Միտք եւ Ա րո ւեստ, 3 
ապ րիլ 1977, էջ 1, 3։ 
7 Մարք Նշա նե ան, « Վէպ, սե ռա կա նու թիւն եւ ժա մա նակ», Բա գին, յու նիս 1973, էջ 56-66 (Զա րեհ Որ -
բու նի ի Աս ֆալ թը վէ պի ու սում նա սի րու թե ան վեր նա գի րը ար ձա նագ րո ւած չէ 1973 տա րո ւան բո վան -
դա կու թե ան ցան կին մէջ)։ Որ բու նի ի Սո վո րա կան օր մը վէ պի գրա խօ սա կա նը տե՛ս Marc Nichanian, 
“Commencement et repetition: le roman de la Diaspora”, Նոր Շի նա րար, թիւ 15, 1975, էջ 35-36։ 
8 Մարք Նշա նե ան, « Մենք, մէկ եւ եր կու։ Սկզ բունք ներ», տե՛ս Marc Nichanian and Remo Pomponio,  
La struttura negata: cultura armena nella Diaspora, Milano, 1979, էջ 62-67 (ֆ րան սե րէն ամ փո փում՝ 
Marc Nichanian, “Ménk, un et deux,” էջ 68)։
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«իբ րեւ գրա կան — եւ ը նդ հա նուր կեր պով՝ գրա կա նու թե ան ի րո ղու թե ան ան դրա -
դար ձող —  հան դէս մը», յ ղո ւե լով Մե հե ա նին, Մեն քին ու Ա հե կա նին «իբ րեւ ի րենց 
օ րի նա ւոր կամ ըն կե ցիկ ժա ռան գոր դը»9։  

Մա տե նա գի տա կան շէն քի մը հիմ քին այս կիս կա տար պատ կե րա ցու մը պի -
տի բիւ րե ղաց նէ ի յա ջորդ քա ռա սուն տա րի նե րուն, ը նդ հուպ մին չեւ այս տո ղե րը։ 

 
 

2. 
Ա հա պա հը, ե րբ յե տա դարձ հայե աց քը կ՚ուղ ղո ւի դէ պի ո լո րուն ճամ բայ մը, ո ւր 
դէպ քեր ու դէմ քեր հետք ձգած են եւ հնա գոյն յու շե րու քա նի մը ծո ւէն ը նտ րե լու, 
յի շո ղու թե ան մա կար դա կին բե րե լու ու, ա նոր բո վէն ան ցը նե լով, գրի առ նե լու իղ -
ձը կը բխի։    

Մոն թէ վի տէ ոյի ազ գային վար ժա րա նին ման կա պար տէ զը յա ճա խե լէ ե տք, 
դպ րո ցին փա կո ւե ցաւ իբ րեւ կան խան շան հա մայն քի մօ տա լուտ պա ռակ տու մին։ 
Յա ջորդ ե րեք տա րի նե րուն, հայե րէն սոր վե ցայ տու նը՝ մօրս հետ, մին չեւ որ ծնող -
քիս ո րո շու մով, մարտ 1973ին մեկ նե ցայ Պո ւէ նոս Այ րէս իբ րեւ Խրի մե ան Կր թա -
կան Հիմ նար կու թե ան գի շե րօ թիկ ա շա կերտ։  

Ըն թեր ցու մի ան թա քոյց մո լու թիւ նը կա նու խէն բռն կած էր. պատ մու թիւնն ալ՝ 
հայ թէ օ տար, դար ձած էր մո լուցք։ Լե զո ւա կան շր ջա դար ձը տե ղի ու նե ցաւ երբ 
հայե րէն ա ռա ջին գիրքս կար դա ցի՝ դա սա գիր քէն ան կախ, նա խակր թա րա նի վեր -
ջին տա րին։ Այ նու հե տեւ, սպա նե րէնն ու հայե րէ նը մր ցա կի ցի եւ ա պա դաշ նա -
կի ցի վե րա ծո ւե ցան։      

Այդ դա շին քը պի տի ար մա տա նար ու ամ րապն դո ւէր 1980ին՝ ե րկ րոր դա կա -
նի նա խա վեր ջին տա րին, ե րբ գրա սէր հօրս դր դու մով, որ եր կա րա մե այ իր հան -
րային ծա ռա յու թե ան կող քին, նաեւ թարգ մա նիչ էր, սկ սայ հրա տա րա կել թարգ- 
 մա նու թիւն ներ, ի սկ եր բեմն՝ հայե րէն ու սպա նե րէն ի նք նա գիր գրու թիւն ներ, Ար -
մե նի ա օ րա թեր թին մէջ։  

Դի պո ւածն էր, որ կե ան քի նա ւը նոյն տա րին ո ւղ ղեց դէ պի ան ծա նօթ աշ -
խարհ մը, ո րուն « հա յա գի տու թիւն» կո չո ւի լը ա ւե լի ո ւշ պի տի սոր վէ ի։  

Ս պա նա կան գրա կա նու թե ան մեր հմուտ ու սու ցի չը՝ Ռե նա թօ Մո րա լէս տէ 
Ռի վե րա, դա սա ւան դու թիւ նը սկ սած էր հն դեւ րո պա կան դիւ ցազ նա վէ պե րէն 
(Մա հա պա րա թա, Ի լի ա կան, Ո դի սա կան, եւ այլն)՝ սպա նա կան Իմ Սի տի եր գը դիւ -
ցազ նա վէ պին հաս նե լէ ա ռաջ, եւ մեր դա սա րա նին պար տա կա նու թիւն տո ւաւ 
շա րադ րու թիւն մը գրել հայ կա կան դիւ ցազ ներ գա կան գրա կա նու թե ան մա սին՝ 
Ա ւագ Շաբ թո ւան քա ռօ րե այ ար ձա կուր դին։ Ա նոր ձե ռամբ, հօրս գրա դա րա նի 
սա կաւ աղ բիւր նե րէն հապ ճեպ քա ղո ւած այդ գրու թիւ նը  ա նակն կա լօ րէն լոյս 
պի տի տես նէր իբ րեւ յօ դո ւած վեց ա միս ե տք։ 

9 «Իբ րեւ յա ռա ջա բան», Կամ, թիւ 1, 1980, էջ 7։
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 Հայ գրա կա նու թե ամբ հե տաքրք րո ւած նոյն ու սու ցի չին հար ցադ րու մը՝ ա նոր 
հա մա մարդ կային ար ժէք նե րուն յա տուկ ու շադ րու թիւն ըն ծայե լու, զիս մղեց 
պարզ ըն թեր ցո ղի աչ քով չնայե լու, ե րբ յա ջորդ տա րի սկ սայ մեր բա նաս տեղ ծու -
թե նէն եւ ար ձա կէն նմոյշ ներ թարգ մա նել։  

Մի ջո ցին, Մա նուկ Ա բե ղե ա նի Հայոց հին գրա կա նու թե ան պատ մու թիւ նը 
յայտ նա բե րե լով դպ րո ցի գրա դա րա նին մէջ, ձեռ նա մուխ ե ղած է ի ա ռաս պե լա կան 
ու դիւ ցազ ներ գա կան բնա գիր նե րու տա րո ղու նակ հե տա զօ տու թե ան՝ Հայկ նա -
հա պե տէն մին չեւ Սա սուն ցի Դա ւիթ։ 1982ին, նոյ նիսկ ա ռա ջին, որ պէս թէ ա ւար -
տած տար բե րա կի մը հե ղի նա կային ի րա ւուն քին ար ձա նագ րու թիւ նը կա տա րե ցի 
պատ կան մար մին նե րուն քով, ո րուն յա ջոր դե ցին, բնա կա նա բար, բազ մա թիւ այլ 
տար բե րակ ներ։ Ի վեր ջոյ, սա կայն, ի նչ պէս գրած է բա նաս տեղ ծը, «ա ռա ջին սէ -
րը կուտ է գնում»։ Վիթ խա րի գրա կա նու թե ան եւ տար բե րակ նե րու բազ մա մե այ 
կու տա կու մէն ըն դա մէ նը ե րեք գի տա կան յօ դո ւած նե րու վտիտ հունձք մը մնաց։  

Ար դա րեւ, հե տա զօ տու թե ան ըն թաց քը ան հրա ժեշտ դար ձու ցած էր գլուխ մը 
տրա մադ րել հայոց ծա գու մին։ Վեր ջինս շու տով ա ռան ձին աշ խա տու թե ան մը վե -
րա ծո ւե ցաւ, որ ճա կա տագ րո ւած էր կլա նե լու իր նա խոր դը տասն հինգ տա րո ւան 
ըն թաց քին։ Այս գոր ծը ա ւե լի ար դիւ նա ւէտ ե ղաւ, ե թէ հա շո ւենք գրա դա րա նիս 
մէկ ան կիւ նը նն ջող՝ սպա նե րէն է ջադ րո ւած, սա կայն ան տիպ օ րի նա կը, որ մնա -
ցած է 1998ին չկա յա ցած հրա տա րա կու թե նէն, եւ ա ւե լի քան տաս նե ակ մը տըպ -
ւած յօ դո ւած ներ տար բեր լե զու նե րով, ո րոնց մէ մէ կը գրո ւած է Մարկ Նշա նե ա նի 
խնդ րան քով ու ա նոր կող մէ ֆրան սե րէ նի թարգ մա նո ւած10։  

Այդ խնդ րան քը վրայ հա սած էր ե րբ մեր զու գա հեռ գի ծե րը ար դէն խա չա ձեւ 
դար ձած է ին, ի սկ մեր նա մա կագ րա կան ու ան ձնա կան հան դի պում նե րը՝ ի րենց 
խո րունկ հետ քը ձգած։ 

 
 

3. 
1962-1975ի Բա գի նի հա ւա քա ծոն Պո ւէ նոս Այ րէս տե ղա փո խո ւած էր ըն տա նի քիս 
հետ, 1977ին, ի սկ հայրս բա ժա նոր դագ րու թիւ նը նո րո գած էր 1980ի վեր ջե րուն։  

Հա ւա քա ծոյին ծա նօ թա նա լու չէ ի հաս ցու ցած տա կա ւին, ե րբ 1981ին Մարկ 
Նշա նե ա նի ա նու նը ա ռա ջին ան գամ տե սայ Կա մի ա ռա ջին թի ւի ծա նու ցու մին 
մէջ՝ « Վա հան Թէ քէ ե ան կամ ան կա րե լի ան ցքը» գրու թե ան խո րագ րին դի մաց11։ 
Ա նու նը ի նք նին ո չինչ կ՚ը սէր, մա նա ւանդ որ Բա գի նի ծա նու ցու մին չյա ջոր դեց գո -
նէ լրա տո ւա կան յօ դո ւած մը, ալ չը սենք՝ գրա խօ սա կան մը։ 1982ի վեր ջե րուն, Մի -
նաս Թէ օ լէ օ լե ա նի հե տե ւե ալ նա խա դա սու թիւ նը՝ Գրի գոր Պըլ տե ա նի Տրա մին 
ա ռի թով, քիչ մը ա ւե լի լոյս սփ ռեց. 

10 Տե՛ս Marc Nichanian, Ages et usages de la langue arménienne, Paris, 1989, էջ 43-53։ 
11 Բա գին, հոկ տեմ բեր 1981, ներ քին կողք։
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 Բա ցա ռու թե ամբ Մարք Նշա նե ա նի մէկ քա նի յօ դո ւած նե րուն՝ Սփիւռ քը 
չէ տո ւած փի լի սո փա յու թե ան եւ գրա կա նա գի տու թե ան նման զու գոր -
դում12։  

Այս ա նուղ ղա կի գնա հա տա կա նը չէր ման րա մաս ներ, սա կայն, թէ ո ՞վ էր Մ. 
Նշա նե ան կամ ի ՞նչ էր ա նոր յօ դո ւած նե րուն պա րու նա կած « զու գոր դում»ը, որ -
պէս զի դրո ւէ ին Պըլ տե ա նի՝ Մե ծա րեն ցի, Ի նտ րայի, Վա րու ժա նի, Ա հա րո նի, Սա -
րա ֆե ա նի եւ սփիւռ քա հայ վէ պին թո ւար կո ւած ու սում նա սի րու թիւն նե րուն 
կող քին, զորս չէ ի տե սած ան շուշտ։ Միւս կող մէ, այդ « մէկ քա նի յօ դո ւած նե րը» 
պա տա հա բար գտ նե լու պա րա գային, ի ՞նչ պի տի հասկ նար ե րկ րոր դա կան վար -
ժա րա նը եւ ա նոր հայ գրա կա նու թե ան դա սե րը նոր ա ւար տած սկս նակս, որ հա -
զիւ իւ րա ցու ցած էր կեն սագ րու թիւն նե րու եւ ըն թա ցիկ գրա կան բնո րո շում նե րու 
հէն քը՝ այդ գրա կա նու թե ան մա կե րե սը, եւ ո րուն Մ. Թէ օ լէ օ լե ա նի հա տո րը ա ռի -
թը կու տար նոյ նը ը նե լու սփիւռ քա հայ գրա կա նու թե ան պա րա գային։    

Ար ժան թի նե ան զի նո ւո րա կան վար չա կար գի ե օթ նա մե այ բռ նա տի րու թե ան 
ա ւար տա կան տա րին՝ 1983ին, Ե րե ւա նի գրա կան ու հա յա գի տա կան մա մու լը կը 
յայտ նո ւէր, Հա յաս տա նի ներ կա յու թիւնն ու գի տե լիք նե րու հո րի զո նի ը նդ լայ նու -
մը նշա նա ւո րե լով։ Միւս կող մէ, ար դէն սկ սած է ի վայե լել բախ տի ու պա տա հա -
կա նու թե ան ըն ծա յած գիւ տե րու ան սահ ման բա րիք նե րը Պո ւէ նոս Այ րէ սի գրա- 
 դա րան նե րուն, ի նչ պէս նաեւ լքո ւած գիր քե րու կամ թեր թե րու հա ւա քա ծո նե րու 
մէջ։ Այդ պէս է, որ ձեռքս ան ցան Ա հե կա նի ամ բող ջա կան հա ւա քա ծոն եւ Ու սա -
նո ղի վեր ջին՝ 1970ի թի ւը, եւ տե ղի կ՚ու նե նար իմ ը նդ նշ մա րած սփիւռ քե ան ի րա -
կա նու թե նէն բո լո րո վին տար բեր, լու սանց քի վրայ նե տո ւած նոր աշ խար հի մը 
յայտ նա գոր ծու մը՝ 1960ա կան նե րուն ար դէն ա ռա ջադ րո ւած, մտա ծո ւած Սփիւռ -
քի մը պատ կերն ու օ րի նա կը։ Բո լո րո վին ան կա խա բար, մի ա ժա մա նակ սկ սան 
ե րե ւան գալ Յա ռաջն ու Միտք եւ Ա րո ւես տը, ո րոնք ու շադ րու թիւնս սե ւե ռե ցին, 
ի շարս այ լոց, Ա հե կա նի, Ու սա նո ղի, եւ Ե րի տա սարդ Հայի ժա ռան գորդ ներ Վա հէ 
Օ շա կա նի, Գրի գոր Պըլ տե ան եւ Մարկ Նշա նե ա նի վրայ։ Խա չիկ Թէ օ լէ օ լե ա նի 
հետ, ա նոնք կազ մած է ին « մո գա կան քա ռե ա կը» (ֆութ պո լային ա նո ւա նու մով՝ le 
carré magique), ո րուն հար ցադ րում նե րուն ար դի ա կա նու թիւ նը, որ գիտ ցած նե -
րէս հե ռու եւ վեր էր, մշ տա կան մար տահ րա ւէր կը ներ կա յաց նէր։ Սկ սայ ան դրա -
դառ նալ, որ գրե թէ տա րիքս ու նե ցող Սփիւռ քի վե րոյի շե ալ պատ կե րը, 1980ա կան- 
 նե րու իր նո րա նոր մշա կում նե րով ու ա ռա ջադ րանք նե րով, հա կազ դե ցու թիւնն 
էր ու հեր քու մը տաս նա մե ակ նե րու մեր ժու մին՝ կո րուս տի, ձու լու մի ու այ լա սե -
րու մի ա նել ու ան նպա տակ գա ղա փա րա բա նու թե ան, եւ դեռ ի զօ րու էր իր ամ -
բողջ ու ժով ու թե լադ րա կա նու թե ամբ։ Ին չո՞ւ չը սել, թէ ի զօ րու կը մնայ նոյ նիսկ 
մեր օ րե րուն, ե րբ Ա ւե տիք Ի սա հա կե ա նի ա ւե լի քան հա րիւ րա մե այ տո ղը դեռ ա -
տակ է զգա ցա կա նօ րէն նկա րագ րե լու այն «ո գու սով»ը, որ վրայ կը հաս նի ա մէն 

12 Մի նաս Թէ օ լէ օ լե ան, Դար մը գրա կա նու թիւն, Բ. հա տոր, Բ. տպագ րու թիւն, Պոս տըն, 1982, էջ 564։  
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ին չի մա սին կուրծք ծե ծո ւե լէ եւ ա մէն ի նչ նիւ թա պէս թէ բա րո յա պէս ծա խու դըր -
ւե լէ ե տք՝ լե զո ւէն մին չեւ դպ րո ցը եւ ժա ռան գու թե նէն մին չեւ ար ժա նա պա տո ւու -
թիւ նը։  

1984ին, Յա կոբ Օ շա կա նի 100ա մե ա կին նո ւի րո ւած Բա գի նի բա ցա ռի կին մէջ 
լոյս կը տես նէր « փա րի զա հայ ե րի տա սարդ մտա ւո րա կան Մարկ Նշա նե ան»ի 
կող մէ տրա մադ րո ւած ըն դար ձակ գրու թե ան մը ա ռա ջին մա սը13։ Մնա ցոր դա ցի 
մէկ է ջին այդ ըն թեր ցու մը կը նե րա ռէր ան դրա դարձ մը 1946ի Օ շա կա նի ըն դար -
ձակ է ջա տա կի ծա նօ թագ րու թե ան, որ խնդ րոյ ա ռար կայ կը դարձ նէր Սա սուն ցի 
Դա ւի թէն ժո ղո վուրդ մը վե րա կազ մե լու կա րե լի ու թիւ նը՝ յար եւ նման Ի լի ա կա նին 
կամ Ո դի սա կա նին, եւ ը նդ հան րա պէս կը մեր ժէր դիւ ցազ նա վէ պին գրա կան ար -
ժէ քը։ Այդ տո ղե րը հա սա նե լի չէ ին, ըլ  լար ա նոնց աղ բիւ րը՝ Յու սա բեր ամ սա գի րը, 
ո րուն ա նու նը ա ռա ջին ան գամ կը լսէ ի, կամ հա տո րային վե րատ պու մը (Պէյ րութ, 
1983)։ Ա միս ներ ե տք, Դա նի էլ Վա րու ժա նի ծնն դե ան 100ա մե ա կին նո ւի րո ւած 
Միտք եւ Ա րո ւես տի թի ւին մէջ, Մ. Նշա նե ան քն նա դա տա բար կ՚անդ րա դառ նար 
« հե թա նո սու թե ան» խր թին խնդ րին ու հա յաս տա նե ան ըն թա ցիկ տե սու թիւն նե -
րուն, բայց ա ռանց տա լու իր տե սա կէ տը (յե տոյ պի տի ի մա նայի, որ շա րու նա կու -
թիւ նը  լոյս տե սած չէր՝ տե ղի ան ձկու թե ան պատ ճա ռով)14։   

Եր կու հար ցե րը կր մտ նէ ին դիւ ցազ նա վէ պի հե տա զօ տու թե անս ծի րին մէջ, 
քա նի որ նա խա տե սած է ի գլուխ մը տրա մադ րել ա ռաս պե լա-դիւ ցազ նա կան 

13 Մարկ Նշա նե ան, « Վէ պը եւ ար դի ա կան սկզ բուն քը», Բա գին, յու նո ւար-փետ րո ւար 1984, էջ 96-107։ 
Խմ բագ րա կան ծա նօ թու թիւ նը կը հա ղոր դէր, թէ «Ն շա նե ա նի գրու թե ան շա րու նա կու թիւ նը պի տի 
տանք յա ռա ջի կային», բայց խոս տա ցո ւած շա րու նա կու թիւ նը լոյս չտե սաւ յա ջորդ թի ւե րուն մէջ, ան -
յայտ պատ ճառ նե րով (Մ. Նշա նե ա նի ստո րագ րու թիւ նը վերս տին ե րեւ ցաւ 22 տա րի ե տք՝ 2006ին),    
ի սկ 1985ի սկիզ բին, Գէ որգ Ա ճե մե ա նի ա ռա ջին ու վեր ջին աշ խա տակ ցու թիւ նը հրա տա րա կո ւե ցաւ, 
որ իր Տե սա կան-քն նա դա տա կան փոր ձեր ե րկ րորդ հա տո րի գրա խօ սա կա նին ի պա տաս խան գըր -
ւած պար սա ւա գիր մըն էր (Մարկ Նշա նե ան, « Հա յու թիւ նը սոր վե լիք չու նի», Յա ռաջ - Միտք եւ Ա ր-
ւեստ, 7 հոկ տեմ բեր 1984, էջ 3-4. Գէ որգ Ա ճե մե ան, «Գ րա կան քն նա դա տու թե ան նոր եւ ե զա կի 
ե ղա նակ», Բա գին, յու նո ւար 1985, էջ 57-65)։  
« Պար սա ւա գիր» բա ռը խղ ճի մտօք գրո ւած է։ Հա զո ւա գիւտ պար կեշտ ը նդ դի մա խօս նե րը չեմ հա շ-
 ւեր եւ ո ՛չ ալ ար հես տա վարժ ժխ տո ղա կան նե րը, ե րբ մտո վին կը ցան կագ րեմ բազ մա թիւ տիտ ղո սա -
ւոր ու ան տիտ ղոս ան ձեր, ո րոնք 1985էն սկ սե ալ (թե րեւս ա ռաջ ալ) մերթ ը նդ մերթ փոր ձած են 
ան դրա դառ նալ Մ. Նշա նե ա նի բարդ տո ղե րուն, եր բեմն ա մե նա պարզ գա ղա փար նե րուն կամ քն նա -
դա տու թիւն նե րուն, ա ռանց ճշգ րիտ ը մբռ նու մի ըն դու նա կու թիւ նը ցու ցա բե րե լու, ո րով հե տեւ ան հան -
դուր ժե լի գտած են նո ւի րա կան հա մա րո ւած ար ժէք նե րու կամ հաս տա տում նե րու ե րե ւա կա յա կան 
«սր բապղ ծու մը» կամ պար զա պէս չեն ըն դու նած ի րենց դա ւա նած տե սա կէտ նե րուն վի ճար կու մը։ 
Յա ճախ, ի նչ պէս հի նա ւուրց օ րէնք է մեր մէջ, այդ պա տաս խան նե րը յան գած են լու տանք նե րու, խե -
ղա թիւ րում նե րու եւ ա փյա փոյ կի սա փաս տե րու տա րա տե սակ գու մա րու մին, վե րա հաս տա տե լով Յա -
կոբ Պա րո նե ա նի « հայ հո յան քը փաս տի սով է» խօս քին ան ժա ման ցե լի ու թիւ նը, ի նչ պէս եւ բա նա վի ճե- 
 լու քա ղա քա վա րու թե ան (կուլ տու րայի՝ հա յաս տա նե ան բաոով) ա հա ւոր պա կա սը։ Այս գրու թիւն նե -
րէն մէկ քա նին նոյ նիսկ ար ժա նի հա մա րո ւած են ե րկ րորդ կե ան քի՝ մա մու լին մէջ թա ղո ւած մնա լու 
փո խա րէն (հմմտ. Ե ու րի Խա չատ րե ան, Ա զատ է ջեր, Ե րե ւան, 2008, էջ 247-271. Թոր գոմ Փօս թա ճ- 
եան, Վա հան Թո թո վենց. ներ բող իր փա ռա պանծ ան ձին եւ վաս տա կին եւ հա շո ւե յար դար սր բա պիղծ 
ը նդ դի մա գիր նե րու, Լոս Ան ճե լըս, 2011)։
14 Մարք Նշա նե ան, « Նոր-վի պա պաշտ կամ՝ ըն կալ ման պատ մու թիւն մը», Յա ռաջ-Միտք եւ Ա րո ւեստ, 
1 ապ րիլ 1984, էջ 2-3։



գրա կա նու թե ան ներ գոր ծու թե ան՝ նոր շր ջա նի գրա կա նու թե ան վրայ։ Ու րեմն, 
նոյն տա րո ւան կէ սե րուն, ո րո շե ցի նա մա կագ րա կան հան դի պում մը ու նե նալ այս 
հար ցե րու ա ռի թով։  

Ան շուշտ, աշ խար հի հա րա ւային ծա գէն (քիչ մնաց պի տի գրէ ի՝ ծա կէն) յայտ -
նը ւող նո րա փե տուր դպիր մը, որ հայե րէն կը գրէր ու մեր գրա կա նու թե նէն ո րոշ 
բան կը թո ւէր հասկ նալ՝ ա ռանց Մի ջին Ա րե ւել քի կամ Հա յաս տա նի հետ ծա գում -
նային կամ ու սում նա կան ո րե ւէ յա րա բե րու թիւն ու նե ցած ըլ  լա լու, բա ւա կա նա -
չափ « տա րաշ խար հիկ» տո ւե ալ ներ կ՚ըն ծայէր, որ պէս զի իր ա ռա ջին նա մա կը 
ըն դար ձա կա ծա ւալ պա տաս խա նի մը ար ժա նա նար գրե թէ կայ ծակ նային ա րա -
գու թե ամբ՝ այդ օ րե րու Փա րիզ-Պո ւէ նոս Այ րէս թղ թա տա րա կան ե րթ ու դար ձի 
եր կու-ե րեք շաբ թո ւան ծի րին մէջ։ Չէ՞ որ... մենք ալ չէինք նախատեսուած։ 

Յա ջոր դող ե րեք տա րի նե րուն հինգ թէ վեց, սա կայն տա սի ար ժէք ու նե ցող 
հիւ թեղ նա մակ նե րը այժմ ձեռքս չեն, բայց միտքս տպա ւո րո ւած է « բա նա սի րա -
կան» ման րուք մը, որ կր նայ շա հե կան ըլ  լալ։ 1983ի վեր ջե րուն, նշա նա ւոր հա յա -
գէտ Ֆրե տե րիք Ֆէյ տի ի ծնն դե ան 75ա մե ա կին ա ռի թով, Էջ մի ա ծին ամ սագ րին 
մէջ լոյս տե սած յօ դո ւած մը Մ. Նշա նե ա նը յի շած էր « հայ եւ օ տա րազ գի բազ մա -
թիւ հա յա գէտ ներ»ու շար քին.  

Ներ կայիս ար տա սահ մա նում ապ րող հայ եւ օ տա րազ գի բազ մա թիւ հա -
յա գէտ ներ Ֆէյ դի ից ոչ մի այն հայե րէն են սո վո րել, այ լեւ ստա ցել ի րենց 
հե տա գայ հա յա գի տա կան գոր ծու նէ ու թե ան ո ւղ ղու թիւնն ու գա ղա փա -
րը։ Պրոֆ. Ֆէյ դի ի ա շա կերտ նե րից են Օ քս ֆոր դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե -
սոր Չառլզ Դաու սէ թը, Կո լում բի այի հա մալ սա րա նի հա յա գի տու թե ան եւ 
Բիւ զան դի այի պատ մու թե ան ամ բի ո նի վա րիչ Նի նա Գար սոյե ա նը, Կրա -
կո վի հա մալ սա րա նի պրո ֆե դոր Ան ջէյ Պի սո վի չը, Փա րի զի ազ գային գի -
տա հե տա զօ տա կան կենտ րո նի գի տաշ խա տող Ժան-Մարկ Ռո զենշ տի լը, 
Մոն պէ լի է ի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ժե ռար Տէ տէ եա նը, Փա րի զում 
հայե րէն հրա տա րա կո ւող գրա կան-վեր լու ծա կան ԿԱՄ հան դէ սի խըմ բա -
գիր Մարկ Նշա նե ա նը, վեր ջա պէս պրո ֆե սոր Ժան-Պի եռ Մա հէն, ո րն 
այժմ փո խա րի նում է նրան՝ իբ րեւ Սոր բո նի հա մալ սա րա նի հա յա գի տու -
թե ան ամ բի ո նի ղե կա վար15։  

15 Սե դա Յա րու թիւ նե ան, « Հա յա գի տու թե ան մեծ ե րախ տա ւո րը», Էջ մի ա ծին, 11-12, 1983, էջ 45։ Մօտ 
քա ռասուն տա րի ե տք, այս պար բե րութիւնը վերս տին կը կար դամ, հի մա՝ քմ ծի ծա ղով։ 1993ին, Գո -
լում պի ա հա մալ սա րա նի (Նիւ Ե որք) հա յա գի տա կան ամ պի ո նի վա րիչ Նի նա Կար սոյե ան հանգըս-
 տե ան կը կո չո ւէր։ Ա նոր յա ջոր դե լու կո չո ւած Մարկ Նշա նե ա նի ընտ րու թիւնն ու պաշ տօ նա վա րու թիւ- 
 նը (1996-2007) գայ թակ ղու թե ան քար կը դառ նար, ծայր տա լով եր կա րա տեւ, տգեղ (չըսե լու հա մար՝ 
տգէտ) ար շա ւի մը մա մու լին մէջ եւ քու լիս նե րու ե տին, ո րու սին պատ ճա ռա բա նու թիւ նը լա ւա գոյնս 
խտա ցո ւած է ի յետ սա գու նէ յու շագ րա կան պն դու մին մէջ, թէ “Columbia’s Armenian studies came to 
be headed by one whose preparation, whatever his other merits, had not been in the Armenian field 
and whose exclusive concern with the twentieth-century western Diaspora [« մէ կուն կող մէ, ո րուն պատ -
րաս տու թիւ նը, ան կա խա բար իր այլ ար ժա նիք նե րէն, հայ կա կան կա լո ւա ծին մէջ ե ղած չէր եւ ո րուն 
ա ռանձ նա կի շա հագրգ ռու թիւ նը Ի. դա րու ա րեւմ տե ան Սփիւռ քով»] was far narrower than the scope 
we had originally envisaged” (Nina Garsoïan, De Vita Sua, Costa Mesa (Ca.), 2011, էջ 201. ը նդ գծու մը 
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Ի դէպ, մին չեւ օ րս չեմ կր ցած ճշ դել, թէ ար դե օք  ա ռա ջին յի շա տա կու թի՞ւնն 
էր հայ րե նի մա մու լին մէջ, ոչ ալ պար զել, թէ ի ՞նչ դի պո ւա ծով ա նու նը մու ծո ւած 
էր այդ ցան կին մէջ, ո ւր Ֆէյ տի ի ա շա կեր տած միւս հա յա գէտ նե րը՝ Տաու սէթ, 
Կար սոյե ան,  Փի սո վիչ, Ռո զենշ տիլ, Տէ տէ ե ան եւ Մա հէ, մե ծաւ մա սամբ շատ ա -
ւե լի հո լո վո ւած ա նուն ներ է ին Հա յաս տա նի մէջ։ 

1984ի ե րկ րորդ կէ սին, վրայ հա սաւ Միտք եւ Ա րո ւես տի՝ Շահ նու րին նո ւի ր -
ւած բա ցա ռի կը, ո ւր Մ. Նշա նե ան կը վե րա դառ նար 1970ի «Ա զատն Կո մի տաս»ի 
բա նա վէ ճին. 

Այդ ա միս նե րուն է որ սկ սայ ես ա կա մայ թա փան ցել Սփիւռ քի մա մու լին 
ու գրա կա նու թե ան բար քե րը, ու հասկ նալ կեն դա նի օ րի նա կով մը՝ հոն 
տաս նա մե ակ նե րէ ի վեր թր ծո ւող ա տե լու թիւն նե րը։ Այդ ա միս նե րուն 
նաեւ՝ ծնան հայե րէն լե զո ւով ա ռա ջին տո ղերս16։  

Կեն սագ րա կան տե ղե կու թիւն ներ չէ ի կար դա ցած մինչ այդ, եւ թե րեւս տեղ 
մըն ալ չկային։ Եր կու պար բե րու թիւն նե րը հա մադ րե լով, եզ րա կա ցու ցի, որ 
Ֆրան սա ծնած Մ. Նշա նե ա նը, լե զուն հա մալ սա րա նը սոր վե լով, այդ ժա մա նակ 
սկ սած էր հայե րէն գրել։  

Բայց ա մէն ան գամ չէ, որ ե րե ւու թա պէս յս տակ եր կու փաս տե րու զու գոր -
դու մէն ճշգ րիտ եզ րա կա ցու թիւն մը կը ծնի։ Վրայ հա սաւ հեր քո ղա կան պա տաս -
խա նը։ Հար կաւ՝ տե ղե ակ չէր Էջ մի ա ծի նի յօ դո ւա ծէն, եւ հար կաւ՝ հայե րէ նի հա - 
մալ սա րա նա կան ու սու մը ը րած էր Ա րե ւե լե ան Լե զու նե րու Դպ րո ցը՝ Ֆէյ տի ի քով։ 
Ամ բողջ տար բե րու թիւ նը հոն էր, որ գրա կան հայե րէ նը սկ սած էր սոր վիլ 20 տա -
րե կա նին, փո խա նակ 16ին, եւ ֆրան սա կան դպ րոց եր թա լով հան դերձ, հայե րէն 
գի տէր ըն տա նե կան ծո ցէն։ Տաս նա մե ակ ներ ե տք, պի տի ան դրա դառ նար իր ու -
նե ցած կա րող ու սու ցիչ նե րուն, ի նչ պէս բա նա սէր Տիգ րան Չի թու նի ի այ րին, ա -
ւելց նե լով.  

Այդ տա րի նե րուն էր, ե րբ Փա րիզ դեռ հա յա խօս մտա ւո րա կա նու թիւն մը 
կար։ Ի րենց [ մօ րաք րոջ՝ Զա րու հի Տէր Յա կո բե ա նի. Վ. Մ.] տունն է, որ 
ճանչ ցած եմ Ա հա րո նը, Վա րու ժա նի սե րուն դէն եւ Վա րու ժա նի հե տե -
ւորդ։ Ճանչ ցած եմ երբ կ՚ը սեմ, սխալ պէտք չէ հասկ նալ։ Ճանչ ցած եմ մի -
այն այն չա փով, որ ե րե խայ մը կր նայ ճանչ նալ չա փա հաս նե րու աշ խար- 
 հը։ Այս ամ բող ջը ի հար կէ՝ կա րե լի է մոռ նալ։ Կը պատ մեմ մի այն հա ճոյ -
քի հա մար։ Խոր հե լով որ հո՛ն ծա գեր է մէջս գիր քե րու սէ րը, եւ այդ սե -

ի մս է. Վ.Մ.)։ Հա ւա նա կան է, որ Ն. Կար սոյե ան, ո րու պատ մա բա նի այ լա պէս  ա նու րա նա լի ար ժա նիք -
նե րը ո ՛չ միջ նա դա րէն ան դին տա րա ծո ւած են եւ ո՛չ ալ հայե րէ նի կեն դա նի գոր ծա ծու թիւ նը ը նդ գըր -
կած, տե ղե ակ ի սկ չէր իր ա նունի յի շա տա կու թե նէն՝ հա յա գէտ Ֆ. Ֆէյ տի ի դա սե րու հե տե ւած ու 
հա յա գի տա կան վ կա յա կան ստա ցած Մ. Նշա նե ա նի կող քին, ո րու առ ջի նեկ հա տո րը՝ Ages et usages 
de la langue arménienne, բա ւա րար էր հեր քե լու « պատ րաս տու թե ան» ա ռաս պե լը։ 
16 Մարկ Նշա նե ան, «Բր տու թե ան ա ռա ջին ա գոյ ցը», Յա ռաջ – Միտք եւ Ա րո ւեստ, 9 սեպ տեմ բեր 1984, 
էջ 4։ 
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րուն դին հան դէպ պա տաս խա նա տո ւու թե ան զգա ցում մը։ Ո րուն անդ -
րա դար ձած եմ տա րի ներ ետ քը մի այն։ Ու զեր եմ ի րենց աշ խար հին, ի րենց 
յա մա ռու թե ան, ի րենց ճգ նու մին, հայե րէն լե զո ւի հան դէպ ի րենց նա խան -
ձախնդ րու թե ան հա ւա տա րիմ ըլ  լալ։ Ու զեր եմ որ մէ կը գո նէ, թէ կուզ մի -
այն մէկ հո գի, մնայ հա ւա տա րիմ17։ 

 
4. 
Ար ժան թի նի ու իմ ան ձնա կան ի րա կա նու թիւնս կը պար տադ րէ ին հե տե ւիլ պատ -
մու թե նէն ու գրա կա նու թե նէն հե ոու, հա մալ սա րա նա կան « գործ նա կան» մաս նա -
գի տու թե ան, որ ա պա գայ ապ րուս տի մի ջոց հայ թայ թէր։ Ար ժան թի նե ան հա մա- 
 կար գին մէջ, ու սա նո ղը գլ խո վին կը նե տո ւէր ը նտ րո ւած մաս նա գի տու թե ան յոր -
ձա նու տին մէջ։ Չկար ա մե րի կե ան հա մա կար գի ճկու նու թիւ նը, որ ա զա տու թիւն 
կ՚ըն ծայէ հե տե ւե լու ի նչ-ի նչ յա րա կից նիւ թե րու ա ռա ջին չորս տա րի նե րուն կամ 
ո ւղ ղա կի յե տաձ գե լու բուն մաս նա գի տու թե ան ը նտ րու թիւ նը մա գիստ րո սու- 
 թե ան փու լին։ Ար դէն հա մա կեր պած է ի, որ հա յա գի տա կան հե տաքրք րու թիւն -
ներս ա ռօ րե այ աշ խա տան քէն դուրս զբա ղում պի տի ըլ  լային՝ «չղ ջի կային ժա -
մեր»ու գործ, ի նչ պէս տա րի ներ ե տք գրած եմ մտե րիմ ըն կե րոջ մը։ Հա մալ սա- 
 րա նը ա ւար տե լէ ե տք, հա յա գի տա կան նիւ թե րու մէջ խո րա նա լու նպա տա կով 
գէթ տա րի մը Հա յաս տան ու սա նե լու գա ղա փա րը հե ռա ւոր ե րազ մը պի տի մնար։ 
Եր բեք չէ ի կր նար ե րե ւա կայել, ան շուշտ, որ այլ կեր պա րան քով լու ծում մը պի տի 
ի րա կա նա նար եր կու տաս նա մե ակ ե տք։    

1985ին դի մած է ի մաս նակ ցե լու Վե նե տի կի հայ լե զո ւի ու մշա կոյ թի ա մառ -
նային դա սըն թաց քին, զոր Հ. Լե ւոն վրդ. Զէ քի ե ան հիմ նած էր Մխի թա րե ան մի ա -
բա նու թե ան ծի րին մէջ, բայց ի նչ-ի նչ պատ ճառ նե րով ո րե ւէ պա տաս խան ստա- 
 ցած չէ ի։ 1987 թո ւա կա նը բե կու մի տա րին պի տի ըլ  լար։ 23 ապ րի լին (օ րը լաւ կը 
յի շեմ՝ բո լո րո վին ու րիշ պատ ճա ռով), Մ. Նշա նե ա նէն ստա ցայ հապ ճեպ գրո ւած 
նա մակ մը, ո ւր կ՚ա ռա ջար կէր  կր թա թո շա կի դի մել՝ ար դէն Վե նե տի կի հա մալ սա -
րա նի հա յա գի տա կան ամ պի ո նի հո վա նի ին տակ փո խադ րո ւած նոյն դա սըն թաց -
քին մաս նակ ցե լու, ո ւր ի նք պի տի դա սա ւան դէր օ գոս տո սին։ Յա ջորդ ե րեք 
ա միս նե րուն, ար գե լար շա ւի եր կա րա տեւ մր ցա վազք մը պի տի կա տա րէ ի՝ ան ձ- 
նա կան բազ մա թիւ խո չըն դոտ ներ յաղ թա հա րե լով, մին չեւ որ օ գոս տոս 1ին ճամ -
բայ ե լայ Պո ւէ նոս Այ րէս-Մոն թէ վի տէ օ-Ռի օ տէ Ժա նէյ րօ-Փա րիզ-Վե նե տիկ եր թու -
ղի ով։ 

«Ե թէ մէկ շա բաթ ա ռաջ ին ծի ը սէ ին, թէ այս պա հուն ճամ բայ պի տի ել  լէ ի դէ -
պի Վե նե տիկ, մեծ թե րա հա ւա տու թե ամբ պի տի ըն դու նէ ի այդ խօս քը։ Բայց եւ 
այն պէս, ին ծի հա մար զար մա նա լի կեր պով, ա հա ե ս՝ ճամ բորդ։ Եւ ի րե րու այս 
թա ւա լու մին մէջ, չեմ կր նար ը մբռ նել տա կա ւին, թէ ի նչ պէս այս քան շու տով ես 

17 https://inknagir.org/?author=13։
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ին ծի այլ կը զգամ, թէ եւ կար ծես սա ի րա կա նու թիւ նը ե րազ ըլ  լար եւ ե ս՝ պատ -
րան քի մը զոհ», գրած եմ վե նե տի կե ան այդ ան մո ռա նա լի ամ սո ւան ըն թաց քին 
պա հած օ րագ րու թե անս մէջ, որ հե տա գայ բո լոր մէջ բե րում նե րուն աղ բիւրն է ։ 

 Վե նե տի կի օ դա կա յա նը իջ նե լով, բո լոր ձե ւա կեր պու թիւն նե րը ա ւար տե լէ ու 
դուրս ել  լե լէ ե տք, պի տի սկ սէ ին ա նակն կալ նե րը. 

« Հան րա կառք մօ տե նա լու ա տեն, կը նկա տեմ մարդ մը, որ քո վը կայ նած կը 
ծխէ։ «Piazzale Roma?» կը հարց նեմ։ Հա զիւ նկա տե լի դրա կան շար ժում մը կ՚ը նէ 
ու կը մտ նեմ։ 

 Կէս ժամ կը սպա սենք։ Հան րա կառ քին մէջ, մի այն եր կու-ե րեք հո գի կայ։ 
Ծխող մար դը կը մտ նէ ու ա ռա ջին նս տա րա նը կը գրա ւէ։ Վեր ջա պէս վա րոր դը 
կը յայտ նո ւի ու կը պատ րաս տո ւինք մեկ նե լու։ Ճիշդ այդ պա հուն, աղ ջիկ մը կը 
մօ տե նայ ու կը մտ նէ։ Դէմ քէն յայտ նի է, որ հայ է։ Ճիշդ առ ջեւս կը նս տի։ Պա յու -
սա կին վրայ կը կար դամ՝ Arpi Kurkjian, Canada։ Խօ սակ ցու թե ան կը բռ նո ւիմ։ 
Հա զիւ եր կու-ե րեք բառ եւ մեր ա նուն նե րը ը սե լէ ե տք, ծխող մար դը կը դառ նայ 
ու կ՚ը սէ. «Բա րեւ»։ Ես ալ, իբ րեւ մի ակ հա կազ դե ցու թիւն, կը հարց նեմ. «Դուք հա՞յ 
է ք»։ Կը պա տաս խա նէ. «Ա նունս Մարկ Նշա նե ան է»»։ 

(Մի այն ծա նօթ է ինք գի րով, ո ՛չ թէ նկա րով)։ 
« Կար ծես ապ տակ մը զար կած ըլ  լային։ Ու րեմն այս մար դը, որ իմ ճամ բոր -

դու թե անս խթան հան դի սա ցաւ, [ Փա րի զէն նոյն թռիչ քով] ին ծի հետ ճամ բոր դած 
է, բայց ի րա րու չենք հան դի պած։ 

 Խօ սակ ցու թե ան կը բռ նո ւինք։ Շատ լաւ հայե րէն կը խօ սի, թէ եւ ֆրան սա -
կան շեշ տով։ [Ու րիշ ան ձե րէ պի տի լսէ ի յա ջորդ օ րե րուն, որ իմ հայե րէնս … սպա -
նե րէ նի շեշտ ու նէր]։ Հա մակ րե լի տի պար մըն է։ Շու տով կը մտեր մա նանք, 
կար ծես հա րա զատ ներ ըլ  լայինք վա ղուց»։ 

 Չորս շաբ թո ւան դա սըն թաց քին, 70 մաս նա կից ներս չորս մա կար դակ նե րու 
բաժ նո ւած է ինք։ Տաս նութ հո գի է ինք չոր րորդ մա կար դա կին մէջ, ու նե նա լով իբ -
րեւ դա սա խօս ներ Հ. Լե ւոն Զէ քի ե ա նը, Ռէ մոն-Յա րու թիւն Գէ որ գե ա նը, Ա նի Թո -
թոյե ա նը, Մով սէս Պչաք ճե ա նը եւ Մարկ Նշա նե ա նը։ Վեր ջի նիս դա սին ժա մա նակ, 
մե զի կը մի ա նային հինգ ֆրան սա հայեր, ո րոնք կա տա կով ծա նօթ է ին իբ րեւ «3 
եւ կէս» մա կար դակ. 

« Դա դա րէն ե տք, կը սկ սինք Մար կին հետ՝ «Գ րա կա նու թիւն եւ մի թա բա նու -
թիւն»։ Հո յա կապ բան մըն է։ Ա ռա ջին ան գամ ըլ  լա լով մէ կը լր ջօ րէն [ հայ] գրա կա -
նու թիւն կը դա սա ւան դէ ին ծի։ Հրա շա լի հայե րէն մը ու նի, նոյն քան հա րուստ 
որ քան գրե լու ա տեն»։  

Դա սը կեդ րո նա ցաւ Մե հե ա նի սե րուն դին վրայ, ար ձա գան գե լով նոր լոյս տե -
սած Կա մի թի ւին մէջ հրա տա րա կո ւած ու սում նա սի րու թե ան18, ի սկ վեր ջին օ րե -
րուն ու նե ցաւ ե րկ րորդ բա ժին մը՝ Ե ղի շէ Չա րեն ցի մա սին։ Հա յա գի տա կան դա - 

18 Մարկ. Նշա նե ան, «Գ րա կան կանգ նու մը, Ա.», Կամ, 3-4, 1986, էջ 193-251։ 
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սըն թաց քին հմայ քը ո ՛չ մի այն կը պար տէր Վե նե տի կի ան կրկ նե լի մթ նո լոր տին 
կամ բուն դա սա ւան դու թե ան, այլ՝ այն մի ջա վայ րին, որ ստեղ ծո ւած էր դա սա րա -
նէն ներս թէ դուրս, ճա շա րան նե րու թէ սր ճա րան նե րու մէջ, ի նչ պէս եւ ե րե կո նե -
րուն պան դո կի տար բեր սե նե ակ նե րու մէջ մեր գու մա րած «soirée littéraire»- 
 նե րուն ըն թաց քին, ո րոնք յա ճախ կը տե ւէ ին մին չեւ ա ռա ւօ տե ան վաղ ժա մե րը, 
ան պա կաս է ին մտա ծում նե րու ա զատ հոսքն ու բա նա վէ ճե րը՝ ա մե նա տար բեր 
նիւ թե րու, եր բեմն՝ օ րո ւան ան ցու դար ձե րուն շուրջ։ «87ի խում բը», ըստ հա ւաս -
տի վկա յու թիւն նե րու, եր կար ժա մա նակ մնա ցած է Վե նե տի կի դա սըն թաց քի հա -
ւա քա կան յի շո ղու թե ան մէջ։ 

 Մար կի ու րոյն մտա ծե լա կերպն ու ար տա յայ տո ւե լու յա խուռն ե ղա նա կը, գու -
մա րո ւած՝ գա ղա փար նե րու հա մար ձա կու թե ան ու թար մու թե ան, ի րենց ար ձա -
գան գը կը գտ նէ ին  ե րի տա սարդ միտ քե րու մէջ, ո րոնք պատ րաստ է ին զար մա- 
 նա լու, հա կազ դե լու, հար ցադ րե լու, հա կա ռա կե լու, բայց եւ այդ նո րու թեան հա-
րըստաց նող գե ղեց կու թիւ նը ըմ բոշխ նե լու։ Ա հա ամ բող ջու թե ան մա սին գա ղա -
փար մը տո ւող զոյգ մը գրա ռում՝ ե րկ րորդ օ րո ւան դա սէն («Ա պա՝ Նշա նե ան 
deuxième acte։ Ար դէն կը սկ սին բա նա վէ ճե րը») եւ  կէ սօ րո ւան ճա շի սե ղա նէն. 
«Ան շուշտ՝ ո ւր որ Մարկ Նշա նե ան, այն տեղ վէճ կայ»։  

Ե րե կոյե ան ձեռ նարկ նե րուն շար քին, ֆրան սե րէն ա ռա ջին դա սա խօ սու թե նէ 
մը ե տք, ո րուն նիւ թը Նի կո ղոս Սա րա ֆե անն էր ու Վէն սէ նի ան տա ռը,  Մ. Նշա ն- 
ե ան ե րկ րորդ դա սա խօ սու թիւն մը տո ւաւ՝ Շահ նու րի « Պոյ նուզ  լու նե րը» պատ -
մը ւած քին մա սին, որ Մեն քի եր րորդ թի ւին մէջ տպո ւած-մ նա ցած էր, մին չեւ որ 
1995ին մաս կազ մած է Սիրտ սր տի հա տո րին.  

« Մար կը պի տի ներ կա յաց նէ Շա հան Շահ նու րի «Պոյ նուզ  լու նե րը»։ Կը բա -
ցատ րէ, թէ «ա նի ծե ալ» բնա գիր մըն է. պատ ճա ռը չ՚ը սեր։ Շահ նու րը ան գամ մեր -
ժած է իր կե ան քի վեր ջա լոյ սին։ Կը կար դայ թարգ մա նու թե նէն հա տո ւած ներ։ 
Ա ւար տին խոր լռու թիւն կը տի րէ, մինչ Մի քայէ լը [Ն շա նե ան] հայե րէ նի կը վե րա -
թարգ մա նէ կար դա ցո ւա ծը ին ծի հա մար»։ (Ե րկ րոր դա կան վար ժա րա նի եր կու 
տա րո ւան ֆրան սե րէնս այդ ժա մա նակ կը բա ւէր խօ սե լու, կար դա լու կամ դա -
սա խօ սու թե ան հե տե ւե լու, բայց ու րիշ բան էր գրա կան բնագ րի մը, այդ ա լ՝ բնիկ 
ֆրան սա խօ սի մը կող մէ Շահ նու րէն թարգ մա նու թե ան ըն թեր ցու մը լսել)։ 

« Հոն կը հասկ նամ ե ղա ծը։ Բնա գի րը կը պատ մէ թուրք եղ բօր ու քրոջ մա սին, 
ո րոնք հայ զի նո ւոր նե րու կող մէ (1920, Կի լի կի ա) կը ստի պո ւին սե ռային յա րա բե -
րու թիւն ներ ու նե նալ։ Այ սինքն՝ նիւ թը ազ գապղ ծու թիւնն է, ո րուն շուրջ դար ձած 
էր Մար կին ներ կա յա ցու մը»։    

Այդ ե րե կոյ, եր կա րա շունչ բա նա վէճ մը սկ սաւ սե նե ա կի մը մէջ եւ ա ւե լի ո ւշ 
տե ղա փո խո ւե ցաւ ու րիշ սե նե ակ մը, մին չեւ ա ռա ւօ տե ան ժա մը 3։00...։  

Այս փոր ձա ռու թե նէն ե տք, հետզ հե տէ ա ւե լի դժո ւար պի տի ըլ  լար, որ նոյն աչ -
քով նայէ ի գրա կան քն նա դա տու թե ան կամ մեկ նա բա նու թե ան տեղ ան ցնող հռե -
տո րա կան, նկա րագ րա կան բա ցատ րու թիւն նե րու, նոյ նիսկ՝ ա նո ւա նի դէմ քե րէ, 
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ո րոնք այ լեւս պար զու նակ սկ սած է ին հն չել, ը նդ հան րա պէս հե ռու՝ գրա կան ո րե -
ւէ ե րե ւոյթ ը ստ է ու թե ան մեկ նե լու փորձ ըլ  լա լէ. «Եր րորդ շաբ թո ւան սե մին, ե թէ 
նս տիմ ու հա շո ւեկ շիռ մը կա տա րեմ, ար դիւն քը խիստ դրա կան է։ (...) Մար կին տը -
ւած նիւ թը, թէ եւ ին ծի հա մար բնաւ ան ծա նօթ չէ, սա կայն մօ տե ցու մը այն քան 
թարմ է ու նոր, որ կը զգաս թէ ամ բողջ աշ խարհ մը կը բա ցո ւի առ ջեւդ»։  

Մար կը տար բեր նիւ թեր յատ կա ցուց ու սա նող նե րուս իբ րեւ ա ւար տա կան 
աշ խա տանք։ Գի տէր, որ նոր հրա տա րա կած է ի Չա րեն ցի բա նաս տեղ ծու թիւն նե -
րու սպա նե րէն հա տըն տիր մը, ո ւս տի ին ծի բա ժին հա նեց Սո մայի վեր լու ծու մը, 
իբ րեւ մեկ նա կէտ ու նե նա լով Հեն րիկ Է դոյե ա նի Ե ղի շէ Չա րեն ցի պոէ տի կան մե -
նագ րու թե ան հա մա պա տաս խան է ջե րը։ Այդ շա րադ րու թիւն նե րը խմ բո ւե ցան 
բազ մագ րե ալ հա տո րի կի մը մէջ՝ Գրա կա նու թիւն եւ մի թա բա նու թիւն (Վե նե տիկ, 
1987), ո րուն յա ռա ջա բա նին հե տե ւե ալ տո ղե րը դա սա րա նային մթ նո լոր տի ցո -
լա ցումն է ին. «Ա հա ւա սիկ ու րեմն՝ գոր ծակ ցու թե ան մը ար դիւն քը, իմ ու ա շա -
կերտ նե րուս մի ջեւ։ «Գոր ծակ ցու թիւն» բա ռը ան տե ղի չէ հոս, ո րով հե տեւ ի րենց 
ո ւնկնդ րու թե ան ո րա կով, ի րենց հա կազ դե ցու թիւն նե րուն խե լամ տու թե ամբ եւ 
զիս ա նակն կա լի բե րող ի րենց ի մա ցա կան յանձ նա ռու թե ամբ, դա սըն թաց քը 
գտաւ, կը կար ծեմ, իր ի մաս տը եւ իր յա ջո ղու թիւ նը»19։ 

 
 

5. 
 Վե նե տի կը հա յա գի տա կան ծա նօ թու թիւն ներս խո րա չա փե լու եւ հարս տաց նե լու 
փոր ձա քար մը դար ձաւ, ի նչ պէս եւ կե ան քիս շատ մը ա ռաջ նեկ նե րու հան դի սա -
վայ րը. ա ռա ջին ու ղե ւո րու թիւնս Մոն թէ վի տէ օ-Պո ւէ նոս Այ րէս ա ռանց քէն դուրս, 
ա ռա ջին հան դի պու մը Մխի թա րե ան նե րուն եւ Ս. Ղա զա րի հետ, ա ռա ջին շփու -
մը աշ խար հի չորս կող մե րէն խմ բո ւած հայե րու եւ ոչ-հայե րու հետ, ա ռա ջին 
փորձ նա կան գի տակ ցու թիւ նը Սփիւռք կո չո ւած ե րե ւոյ թի բազ մա կող մա նի ե րես -
նե րուն, ա ռա ջին ծա նօ թու թիւ նը հե ռո ւէն մի այն ա նու նով ծա նօթ շատ մը ան ձե -
րու հետ, նոյ նիսկ՝ ա ռա ջին սի րոյ պատ մու թիւն մը...։   

Դա սըն թաց քը նոյն պէս ե ղաւ խո րունկ ու մնա յուն տպա ւո րու թիւն նե րու  աղ -
բիւ րը, ո րոնք ան սպա սե լի հե տե ւանք ներ ալ ու նե ցած ե ն։ Ե րբ Մարկ Նշա նե ան 
Մե հե ա նի սե րուն դը կը ներ կա յաց նէր, Կոս տան Զա րե ա նի մա սին իր ա ռա ջին 
խօս քը հաս տա տում մը կ՚ըլ  լար, որ նաեւ հար ցադ րում մըն էր. « Զա րե ա նի կեն -
սագ րա կան տո ւե ալ նե րը ա ռաս պել մըն են»։ Այդ նա խա դա սու թիւ նը օ րագ րու -
թե անս չան ցաւ, այլ մտ քիս մէջ դա ջո ւե ցաւ։ Ան շուշտ, այդ ժա մա նակ «ա ռաս պել» 
բա ռին մէջ թաք նո ւած եր կի մաս տու թե ան վե րա հա սու չէ ի20։ 
19 Յու շա մա տե ան քսա նա մե այ գոր ծու նէ ու թե ան Վե նե տի կի հա մալ սա րա նի հա յա գի տա կան ամ պի ո -
նի հայ լե զո ւի եւ մշա կոյ թի ա մառ նային խտա ցե ալ դա սըն թաց քին, Վե նե տիկ, 2005, էջ 97-98։ Գր քոյ -
կին բո վան դա կու թե ան վե րատ պու մին հա մար, տե՛ս էջ 99-131։ 
20 Տե՛ս Մարկ. Նշա նե ան, «Ա ռաս պե լա կեր տում», Յա ռաջ – Միտք եւ Ա րո ւեստ, 4 դեկ տեմ բեր 1994, էջ 
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 Զա րե ա նը բնաւ ան կոխ ցա մա քա մաս չէր։ Ար դէն Նա ւը լե րան վրայ վէ պը 
կար դա ցեր է ի ե րկ րոր դա կա նի վեր ջին տա րին, ի սկ այ նու հե տեւ ա նոր ի նք նա -
տիպ գրա կա նու թիւնն ու օ տար գրող նե րու հետ բազ մա թիւ կա պե րը ար դէն հե -
տաքրք րու թիւնս ա րթն ցու ցած է ին։ Փետ րո ւար-մարտ 1989ին, Հա յաս տան ա ռա- 
 ջին այ ցե լու թե անս նպա տակ նե րէն էր գրա կա նու թիւն հա ւա քել եւ մաս նա գէտ -
նե րու հետ խորհր դակ ցիլ դիւ ցազ նա վէ պե րու եւ հայ ժո ղո վուր դի ծագ ման նո ւիր- 
 ւած հար ցե րուն շուրջ ։ Մար կի նա խա դա սու թե ան ար ձա գան գով, Ե. Չա րեն ցի 
ա նո ւան գրա կա նու թե ան եւ ա րո ւես տի թան գա րա նէն  Զա րե ա նի վե րա բե րե ալ 
ո րոշ նիւ թեր ձեռք բե րի՝ ա նոր կեն սագ րու թե ան ա ռաս պե լին շուրջ տի րող մշու շը 
քիչ մը ցրե լու հե ռա հար մտ քով։ Այդ հե տա զօ տու թե ան պի տի հե տե ւէ ին ար դի 
գրա կա նու թե ան ու րիշ դէմ քեր։ Երեսուն տարիէ ի վեր շարունակուող այդ հետա-
զօտութեան առընթեր, պիտի փորձէի ուրիշ դէմքերու շուրջ գոյացած մշուշներ 
եւս ցրել։ 

 Պատ մու թիւնն ու գրա կա նու թիւ նը կը շա րու նա կեն ըն դե լու զո ւած ապ րիլ 
մին չեւ օ րս, բայց հե ռա ւոր ան ցե ա լի հան դէպ սե ւե ռուն հե տաքրք րու թիւնս տա -
րի նե րու ըն թաց քին աս տի ճա նա բար զու գադ րո ւե ցաւ ու ա պա գե րա զան ցա պէս 
ան ցաւ դէ պի ա ւե լի նոր ժա մա նակ նե րու ու սում նա սի րու թիւ նը։ 1984ի ա ռա ջին 
հան դի պու մէն ի սկ, Մար կի հետ մօ տա կայ թէ հե ռա կայ կապն ու գոր ծակ ցու թիւ -
նը ան ծա նօթ աշ խարհ նե րու բա ցա յայ տու մի  յա րա տեւ ու ներշն չող աղ բիւր դար -
ձաւ, ի նչ պէս եւ գա ղա փար նե րու եւ հա մա տեղ ծրա գիր նե րու յ ղա ցու մի խթան։ 
Բայց մա նա ւանդ՝ ան ցե ա լի ու ներ կայի հան դէպ մշ տա պէս սթափ ու քն նա կան 
կե ցո ւածք որ դեգ րե լու ազ դակ։ 

Մ նա ցե ա լի մա սին՝ գոր ծը կը խօ սի։                                         u

2-3։
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ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՆԵՐՈՎ զար դա -
րուն ձե ղու նը, ա նոր շուրջ ո լո րո ւող ոս -
կե զօծ նաշ խա քան դակ նե րը, Օ գոս տո- 
 սի քրտ նա խաշ օ դին ծան րու թիւ նը, պա- 
 տու հան նե րուն միւս կող մը վե նե տի կ- 
ե ան նա ւե րու օ րօ րուն սա հան քը՝ ո չինչ 
կար ծես այդ օր մեր հե տաքրք րու թիւ -
նը կր նար ան ջա տել բե մի սե ղա նին ե -
տեւ նս տած ու եր կար-բա րակ փաս- 
 տար կում ներ կա տա րող այս մար դոց 
ը սած նե րէն։ Ա նոնց շար քին կեդ րո նա -
կան դէմքն էր մէ կը, որ ա ռա ջին ան գամ 
կը տես նէ ի՝ ֆրան սա հա յու թե թեւ շեշ -
տով մարդ մը, որ Մարկ Նշա նե ան կը 
կո չո ւէր, եւ ո րուն չէր պակ սեր նոյն քան 
ֆրան սա հայ յի շեց նող գե րա կայ քմ ծի -
ծաղ մը որ կը գծո ւէր բեր նին շուրջ ե րբ 
փաս տար կում նե րու բուռն շարք մը հո -
սեց նէր։  

Չեմ յի շեր ան գամ թէ ին չի՞ մա սին էր 
քն նար կո ւող նիւ թը, սա կայն ե րբ ներ -
կա նե րուս ա ռիթ տրո ւե ցաւ հարց նե լու 
կամ մեկ նա բա նե լու՝ ե րի տա սար դա -

կան յա խուռ նու թե ամբ հա կա ճա ռող 
հար ցադ րում մը ը րած ըլ  լա լու է ի։ Եւ 
ա հա յա ջո ղեր է ի գրգ ռել թա տե րա կա -
նու թիւ նը փի լի սո փա յու թե ան մի ա ցու -
ցած ու հա ւա նա բար այդ պի սով ալ եր- 
 կու քը հե տաքրք րա կան դարձ նող այդ 
մար դը, որ հի մա սկ սեր էր պորպ ռա լու 
բե մէն։ Հա ւա քը ան մի ջա պէս ե տք ա -
ւար տած ըլ  լա լով, փոր ձեր է ի ան ծըպ -
տուն կծիկս դնել, դէմ-դի մաց չգա լու 
հա մար ի րեն։ Սա կայն ա հա, սրա հի 
նա խա գա ւի թին մէջ խռ նո ւած մար դոց 
մէջ՝ կռ նա կէս կր կին իր բարձ րա ձայն 
կան չը կը լսէ ի. « Դո՛ւն, դո՛ւն, հո՛ս ե -
կուր...», ու ձեռ քով ու սէս բռ նած՝ «ո՞ւր 
կ՚եր թաս. կե ցի՛ր»։ 

Պատ րաստ՝ ը նդ հա րու մի մը, ետ 
դար ձայ. « Բա րեւ»։ Հար ցուց. «Ո՞վ ես 
դուն», ու ան մի ջա պէս՝ « դուն այդ սքան- 
 չե լի հայե րէնդ ո ՞ւր սոր ված ես»։ Օ՜, ու -
րեմն կռիւ չկար։ Յա ջորդ վայր կե ան նե -
րը, ի նչ պէս նաեւ յա ջորդ շա բաթ նե րը, 
ա միս ներն ու տաս նա մե ակ նե րը զբա -

ՆՇԱՆԵԱՆ ԵՒ ՊԱՐԱԳԱՅ ԻՒՐ
ՅԱԿՈԲ ԿԻՒԼԼԻՒՃԵԱՆ

Բագինի այս բա ցա ռիկ թի ւին հա մար ակ նարկ մը պէտք է գրեմ գրո ղի մը մա սին, որ 
գլխա ւո րա բար կա րե լի է ո րա կել ի բր վեր լու ծա բան կամ մտա ծող։ Ներ կայ ան ձնա կան 
դժո ւա րու թիւն նե րու բե րու մով զուրկ ըլ լա լով անոր վաս տա կին շուրջ վեր լու ծա կան ու -
սում նա սի րու թիւն մը հրամց նե լու կա րե լի ու թե նէն, խո նար հա բար պի տի մնամ այդ հե -
ղի նա կի առ կա յու թե ան ե րե ւոյ թին եւ իր շուրջ դա սո ւած հան գա մանք նե րուն մա սին 
փոքր ի նչ խորհր դա ծե լու սահ ման նե րուն մէջ։ Այդ պի սի մտադ րու թիւն մը, այ նո ւա մե -
նայ նիւ, չի դադ րիր մտո րում մը ըլ լա լէ՝ ըստ ե րե ւոյ թին մա հա մերձ ազ գի մը մա հա պարտ 
մէկ լե զո ւին հո գե վար մտա ւոր կեան քին շուր ջե րը դար ձող, սլք տա ցող. չհա մար ձա կող՝ 
բարձ րա ձայ նե լու շա տե րուս վա խե րը։
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ղե ցու ցեր ե նք զրու ցե լով այդ հայե րէ -
նին ու այդ հայե րէ նով գրո ւած ու չը- 
գրո ւող միտ քե րուն մա սին։ Սր ճա րան -
նե րու մէջ՝ Վե նե տի կէն Փա րիզ, Լոս Ան -
ճե լը սէն Լիզ պոն։ Հոս ու հոն խօ սեր եմ 
իր մա սին, քա նիցս գրա խօ սեր, ու սա -
նող նե րուս ծա նօ թա ցու ցեր՝ մեր լե զ- 
 ւին մէջ սա կա ւա դէպ իր մօ տե ցում -
ներն ու վաս տա կը, դա սա ւան դեր իր 
միտ քե րը, բա զում ա ռիթ նե րով բնա կա -
րանս կի սեր իր հետ՝ ըն տա նի քի ան դա -
մի պէս, ժա մե րով վի ճա բա նե լու հա մար 
Ֆու քոյի կամ ոե ւէ ու րիշ հե ղի նա կի այս 
կամ այն եզ րի թարգ մա նու թե ան այ լ-
ընտ րանք նե րուն մա սին, ող բա լու մըտ -
քի սովն ու նաեւ լե զո ւի տա րա ծո ւող 
սո վը, կամ յու սադ րո ւե լու՝ նոր կա րե լի -
ու թիւն նե րով։ 

Երբ ծա նօ թա ցանք՝ դեռ ոչ ոք կը 
հա մար ձա կէր հայե րէն-ա րեւմ տա հայե -
րէն քստմ նա պիղծ եր կո ւու թիւ նը բե -
րանն առ նե լու մո լո րու թիւ նը ու նե նալ, 
տա կա ւին ջու րի ե րես չէ ին ե լած ա րե -
ւե լե ան Հա յաս տա նի բնա կիչ նե րէն ա -
նոնք, ո րոնք ա րեւմ տա հայե րէ նը հե- 
 տա գային պի տի շփո թէ ին գրա բա րի 
հետ՝ մեկ նե լով ան գի տու թե նէ թէ կայե -
նա բա րոյ չա րամ տու թե նէ։ Ս փիւռ քը, 
թէ եւ իր տե ւա կա նու թե ան հան դէպ 
կաս կա ծոտ կե ցո ւած քով, սա կայն դեռ 
գի տէր կամ գո նէ կը ձե ւաց նէր թէ տե՛ղ 
մը կ՚եր թար. տա կա ւին ու նէր կեդ րոն -
ներ, լե զո ւէն չհ րա ժա րած կազ մա կեր -
պու թիւն ներ, մտ քի ու մշա կոյ թի նո ւի ր- 
ե ալ ներ՝ ի տար բե րու թիւն ներ կայ հա -
մայ նա կուլ ան հա տա կեդ րո նու թե ան, 
ազ գայի նի պատ րո ւա կով նիւ թա կա նով 
շլ մո րող ղե կա վար նե րու բազ մա ցու մին, 
այ լե ւայլ ա ռատ տր տունջ նե րու, ի նչ -

պէս նաեւ հե ռան կար նե րու յոգ նաթը շ -
ւառ ա ղօ տու թե ան։ Օր մը, ե րբ եր կու- 
 քիս ալ կող մէ բաժ նո ւած հի աս թա փու -
թե ան եւ ցա սու մի մէկ պա հուն՝ կ՚ա ռա -
ջար կէր որ Սփիւռ քի ան կա խու թե ան 
մանի ֆեստ մը գրեմ ու ստո րագ րա հա -
ւաք կազ մա կեր պենք, դեռ կա րե լի էր 
մտա ծել որ մէ՞ կամ ին չէ՞ն ան կա խա նա -
լու մա սին, որ այ սօր դժո ւար է պատ կե -
րաց նել ի տես հոս եւ այն տեղ տա րա ծ- 
 ւող կազ մա լու ծու մին, որ կ՚ընդգր կէ նա- 
եւ ա րե ւե լե ան Հա յաս տա նի՛ լե զուն,   
տն տե սու թիւ նը, ֆի զի քա կանն ու յատ -
կա պէս ժո ղովր դագ րու թիւ նը։  

Մարկ Նշա նե ան սկ սեր էր ար դէն 
հո սանքն ի վեր իր մտա ւո րա կան պայ -
քա րը. գրա դա տել, տե սա բա նել, թարգ -
մա նել, փի լի սո փայել, հրա տա րա կել՝ հա- 
յե րէ նով զբա ղող նե րը մղե լու հա մար 
դէ պի մտա ծե լու—լր ջօ րէն մտա ծե լու—
 սո վո րութիւ նը, յատ կա պէս այդ ճի գէն 
հե ռու մնա ցած ա րո ւես տի մա սին։ Պըն -
դել ա տոր ան հրա ժեշ տու թե ան՝ խօս- 
 քով եւ գոր ծով։ Բազ մա հա րիւր է ջե րով 
Կամե րէն սկ սած մին չեւ ա ղէ տի եւ մեր 
լե զո ւի ու մշա կոյ թի ա ռն չու թե անց վեր -
լու ծում նե րը՝ քա նի հա տոր նե րով։ Լը-
ճաց ման ու մտա ւոր կղ զի աց ման ար- 
 մատ նե րու փնտռ տու քով՝ գե ղա գի տա -
կան ազ գայ նա կա նու թե ան ե րե ւու թա- 
 պէս ար դար թէ մո լոր շա ւիղ նե րուն մէջ։ 
Թարգ մա նա կան տե սու թե ան ան դրա -
դար ձով ու թե ւե րը սօթ տած՝ ի նքն ի սկ 
ձեռ նար կե լով հետզ հե տէ ա ւե լի ստո ւա -
րա թիւ թարգ մա նու թիւն նե րու ար տաշ -
խար հի մտա ծո ղու թե նէն. Նից չէ էն Ֆու - 
քօ, Պլան շօ, Ա կամ պէն եւ ու րիշ ներ։  

2006ին, Կամի մէկ գրա խօ սու թեա -
նըս մէջ հիմ նա կան հար ցադ րու մը կա -
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տա րեր է ի ի րեն պէս մար դոց մա սին, ո -
րոնք «ի րենց գրիչ նե րը կը շար ժեն 
մարդու մտա ծո ղու թե ան եւ ա րո ւես -
տին վերջ նա գոյն պտուղ նե րը բե րե լու 
հա մար այս տեղ, սա կա ւա թիւ մար դոց 
կողմէ խօ սո ւող ու սա կա ւա գոյն մար -
դոց կող մէ կար դա ցո ւող լե զո ւի մը մէջ։ 
Ու ա տոր վրայ կը բար դեն սե փա կան 
մտա մար զանք, իւ րո վի մտա ծո ղու -
թիւն»։ Թարգ մա նու թե ան ու մտա ծու մի 
այս աշ խա տան քին մա սին խօ սե լով, 
Նշա նե ան կը շեշ տէր, որ «ի րա պէս ապ -
րող մտա ծո ղու թիւնն է, որ մուտք կը 
գոր ծէ մեր ան դաս տա նէն ներս. մտա -
ծո ղու թիւն մը, ո րուն պէտք ու նինք մեր 
կար գին մտա ծե լու հա մար», ա ւելց նե լու 
հա մար. «Եւ ու րեմն յան կարծ այն տը-
պա ւո րու թիւնն ու նինք, որ հայե րէնն ալ 
կր նայ ե ղեր մտ նել մտա ծու մի աշ խար -
հէն ներս, հե տաքրք րո ւիլ իր շր ջա կայ -
քով։ Ու ղե ղային լճա ցու մի տա րի նե- 
 րէն դուրս ե լած ե նք կար ծէք, ազ գո -
վին»։ (Դ ժո ւար է այս տեղ չկրկ նել հա -
մալ սա րա նա կան ու սա նող նե րու կող մէ 
գրե թէ իւ րա քան չիւր դա սըն թաց քի ա -
ւար տին հն չող նոյ նա տիպ զար ման քը. 
«Բ նաւ չէ ի ե րե ւա կայեր որ հայե րէնն ալ 
այս պի սի բա ներ կր նայ մտա ծել ու ես 
կր նամ այդ մտա ծում նե րը խօ սիլ ու 
գրել հայե րէ նով». պարզ է՝ ու սա նող նե -
րու այդ գիւ տը մա սամբ ար դիւնք է 
Նշա նե ա նէն եւ ի րեն պէս քի չե րէն մեր 
դա սըն թացք նե րով միջ նոր դո ւած ազ -
դե ցու թե ան)։ Քիչ մը ե ւս պէտք է իր մէ 
մէջ բե րել յս տա կօ րէն բնու թագ րե լու 
հա մար իր աշ խա տանք նե րուն հա սա -
րա կաց յայ տա րար ե ղող այդ նպա տա -
կայ նու թիւ նը. «Եւ ու րեմն հի մա վեր- 
 ջա պէս՝ կը թարգ մա նենք, վեր ջա պէս 

կը շփո ւինք ար տաշ խար հին, վեր ջա -
պէս կ՚ըն կա լենք օ տա րը, կը փոր ձըն -
կա լենք մենք զմեզ, մեզ մէ դուրս»։ Ու 
կը դրո ւի մի ա ժա մա նակ դի պուկ, խոր 
եւ պայ թու ցիկ հար ցա կա նը, թէ «ար-
 դե օք ար դի ա կան ու ժա մա նա կա կից 
դառ նա լու վրա՞յ ե նք։ Մենք մեր ժա մա -
նակա կից նե՞ րը»։ 

Ն շա նե ա նի ակ նար կե լով, ու րիշ ա -
ռի թով կ՚ը սէ ի՝ այս վաս տա կով շեշ տել 
ու զուա ծը պարզ այն է, որ հայե րէ նով 
գրաքն նա դա տու թիւն եւ փի լի սո փա յու -
թիւն հրա տա րա կե լը հիմ նա կա՛ն ո րո -
շում է։ Օ շա կա նի մա հէն ե տք ա րեւմը- 
տա հայ շու կայի վրայ եր կար պա րապ 
մը ե ղած է ար հես տա վարժ գրա դատ -
նե րու եւ մտա ծող նե րու։ Հարկ է ստեղ -
ծել լե զու մը ա տոր հա մար, բա նալ տե - 
սա դաշ տը, եւ գի րին յանձ նել մտա ծո -
ղու թիւ նը։ Մտա ծել (վեր ջա պէս, գո նէ 
հի մա) ա ղէ տը, վե րապ րու մը, մե՛ր՝ եր -
րորդ-չոր րորդ սե րուն դե ան ա ղէտ նե րը, 
սփիւռ քը, եւ ա մե նէն ա ռաջ ու ա մե նէն 
յե տոյ, մտա ծել ա րո ւես տը։ Նաեւ՝ մտա -
ծել ու խօ սիլ մա հը նախ քան ա նոր մեզ 
կլա նե լը, մեր ի սկ ձայ նով զայն բա ցատ -
րե լու, դրոշ մե լու, ար ձան-ա-գ րե լու կա -
րե լի ու թե ան հետ մի ա սին, մէկ պա տա- 
 ռով։ 

Դեռ լա ւա տես է ինք այն ժա մա նակ, 
հա զիւ կէս սե րունդ ա ռաջ։ Այն ա տեն 
գլ խա ւոր մտա հո գու թիւ նը ոչ թէ լքումն 
էր (Վե հա նոյշ Թե քե ա նի բա ռե րով՝ «ող -
ջե րու ան դոր րու թիւն մա հա սար սուռ» 
եւ «ան ձայ նու թիւ նը, ... ո ՛չ թէ ձայ նի չգո -
յութիւ նը»), այլ կա ղա պար նե րէն հե ռա -
նալ ժպր հո ղին ու միտ քե րը քիչ մը բար- 
 դաց նո ղին դէմ ա ւան դա կան մտա ւո -
րա կա նու թե ան կող մէ ան տե սող եւ ան -
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գամ եր բեմն թշ նա մա կան կե ցո ւած քը, 
որ յե տոյ ե ւս պի տի շա րու նա կո ւէր, 
Նշա նե ա նի պա րա գային տա րա ծո ւե լով 
նոյ նիսկ ա կա դե մա կան պաշ տօն ներ 
գրա ւե լու կա րե լի ու թե ան դէմ շղ թա յա -
զեր ծո ւած խուլ հա կա ռա կու թիւն նե -
րու։ Դժ բախ տա բար այս վեր ջի նը դըր- 
 սե ւո րում նե րէն մէկն է մի այն այն գոր -
ծե լա ձե ւին, որ քիչ մը ա մեն տեղ տի րա -
կան կը թո ւի ըլ  լալ այն հան գոյց նե րուն 
մէջ, որ հան գի տու թե ամբ կա րե լի է կո -
չել «ա կա դե մա ճար տա րա րո ւես տա -
կան հա մա լիր»։ Ա սոնք է, որ եր կար ա- 
 տեն հա յա գի տու թիւ նը սահ մա նա փա - 
կած են բա նա սի րու թե ան ա նու նին 
տակ տի րա կան դար ձած բնագ րա գի -
տու թե ան ծի րին մէջ՝ հա մե մո ւած ա րե -
ւե լա սի րա կան (orientalism) նկր տում- 
 նե րով։ Վեր ջերս է մի այն, որ մա սամբ 

Նշա նե ա նի ար տադ րու թիւն նե րու մղու -
մով, ա րեւմ տե ան հա յա գի տու թիւ նը ըս-
կը սած է շեշ տել մտա ծու մի տար րը։ Այդ 
գոր ծըն թա ցը սա կայն դար ձե ալ ու նի իր 
խո ցե լի կող մե րը՝ շա տե րը չէ որ հայե -
րէն աղ բիւր ներն ու հայե րէն վեր լու ծա -
կան ար տադ րու թիւն նե րը ու սում նա սի- 
 րե լու հա կումն ու նին, ու դեռ նո ւազ՝ ա -
կա դե մա կա նօ րէն ան շահ այդ լե զո ւով 
գրե լու։ Այս բո լո րին մէջ տա կա ւին կա -
րե լի է ը նդ նշ մա րել թէ ի նչ պէս հին ա րե -
ւե լա սի րու թիւ նը դե րա կա տար կը մնայ. 
ան այ սօր կու գայ զգես տա ւո րո ւած 

ժա մա նա կա կից նո րոյ թի (մերթ մո դա-
յիկ, մերթ ար դէն հին ցող) տի րա կան 
տե սու թիւն նե րու պատ մու ճա նով՝ յետ -
գա ղու թա րա րա կան տե սու թե նէն հա -
ւա սա րա պաշ տու թե ան ու խտ րա կա - 
նու թե ան տար բեր կի րար կում նե րը եւ 
ա նոնց խա չա ձեւ ման գօ տի նե րը (հա -
տու մայ նու թիւն նե րը՝ «է լի տար» լե զ-
ւով)։ Դժ բախ տա բար սա կայն ա նոնք 
եւ րոա մե րի կե ան տագ նապ նե րու ակ -
նո ցին ե տե ւէն կա տա րո ւած վեր լու -
ծում նե րը գրե թէ հում-հում կը տա րա- 
տն կեն հայ կա կան աշ խարհ։ Հա կազ դե -
լու եւ ո ւղ ղու թիւ նը սր բագ րե լու մի ջո -
ցը՝ դուր սը հոս բե րե լուն զու գա հեռ, 
ա՛յս լե զո ւի եւ ա՛յս ըն կե րու թե ան ա -
կունք նե րէն ել  լող տո ւե ալ նե րով մտա -
ծելն է. քիչ մը ա ւե լի դժո ւար աշ խա- 
 տանք, այն պէս ի նչ պէս ցարդ փոր ձեր է 
կա տա րել Նշա նե ան։ 

Շա տեր կը կար ծեն կամ նոյ նիսկ ա -
ներ կիւղ հա մո զու մը ու նին այն մա սին, 
թէ հայ գրող նե րու շուրջ հայե րէ նով 
գրա դա տո ղին գոր ծը նար կիզ նե րու ա -
ծու մը ջրելն է, ըլ  լան ա տոնք բեղմ նա -
փո շի ով յոր դուն ու հո տա ւէտ թէ ան- 
 բոյր ու ա նօ գուտ բոյ սեր, ըլ  լան հեզ թէ 
կո կո զա վիզ, քա նի որ դժո ւար է գտ նել 
գրող ա ռանց այդ օ րհ նե ալ նար կի զին։ 
Գեր նօս րա ցած, ի րե րա ծա նօթ մեր շու -
կային մէջ գրա խօ սին հա մար ու րիշ ի ՞նչ 
կա րե լի է բա ցի քա ջա բար լռե լէն։ Ի վեր - 
ջոյ գրո ղի մը՝ իր տո ղե րը ա սոր ա նոր 
չծա խելն ի սկ ար ժա նի քի կը վե րա ծո ւի 
կար ծես ե րբ ա նա պա տի բնա կիչ ներ 
ենք, ան կախ այդ տո ղե րու ար ժա նի -
քէն։ 

Շե ղե ցայ։ Շե ղում նե րու հա ւա քա -
ծոյ մը ե ւս՝ Նշա նե ա նի վաս տա կը, նոյ -

Վեր ջերս է մի այն, որ մա սամբ 
Նշանեանի ար տադ րու թիւն նե րու 
մղումով, ա րեւմ տե ան 
հայագիտութիւնը սկ սած է շեշ տել 
մտա ծու մի տար րը։
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նիսկ պատ մագ րու թիւ նը քն նա դա տե-
լու ե լած ա տեն, քա նի որ ա տոր կա րե -
լի ու թիւ նը փի լի սո փա յու թե ամբ ժխ տե- 
 լէն ա ւե լի՝ ի՞նչ շե ղում։ Սա կայն հասկ ը-
ցո՞ ղը չկայ, թէ՞ այդ բարդ միտ քե րուն 
ժա մա նակ յատ կաց նո ղը։ Դուն ե կուր, 
սա հա ւա քա կա նութե ան ա ռանց քային 
մտա հո գութե ան ու մտա սե ւե ռու մին՝ 
ցե ղաս պա նու թե ան յ ղաց քին կա րե լի ու -
թի՛ւ նը խնդ րա կա նա ցուր, հա տոր մը 
բաց  « ցե ղաս պա նու թիւ նը ի րո ղու թիւն 
մը չէ» նա խա դա սու թե ամբ (ոչ թէ մե-
 րի նը, այլ այդ յ ղաց քին ի րո ղա կան 
պատ մա կա նացման կա րե լի ու թիւ նը), 
ու մարդ չել  լէ ու չը սէ՝ «ի՞նչ կ՚ը սես», ա -
ռանց բան հասկ նա լու՝ զո բա ճի նե րը 
մէջ տեղ չնե տէ քե զի դաս մը տա լու, ան -
գամ բա՛ն չը սէ, ո րով հե տեւ չէ կար դա -
ցած։ Մարդ չհասկնայ, որ խորհր դա - 
րան նե րու եւ ծե րա կոյ տե րու ա նար -
գանք նե րը, պատ մագիր նե րու սե թե ւե -
թում նե րը, ցե ղաս պա նու թիւն նե րու ե- 
 զա կի ու թիւն հո լո վող ու քեզ ժխ տող 
պա տիր մտա ւո րա կան նե րու բո լոր 
պնդում նե րը այդ գիր քով կար ծես ջըր -
ւեր են, մտա ծու մի ու ժեղ հա րո ւա ծով. 
այն քան ո ւժ գին, որ պա տաս խա նե լու 
հա մար ձա կող չէ ե ղած։ Բո լոր միւս նե -
րու ցա ւե րուն հան դէպ բա ցա ռո ղա կան 
(exclusionary) կե ցո ւած քը յա ջո ղեր է ի -
մաս տա զեր ծել Նշա նե ան՝ իր ու մեր ա -
ղէ տին շուրջ կա պե լով նոր ի մաս տա- 
 ւո րում։ Ի սկ մեր պար տէ զին բնա կիչ նե -
րէն ա տի կա կար դա լու եւ մտա ւոր զը-
րա հի վե րա ծե լու կո չո ւա ծե րը ան գի - 
տա ցած են զայն քա նի որ, ի վեր ջոյ, բա -
նա ձեւ մը ե ւս պէտք է վա ւե րաց նել այ -
սինչ գա ւա ռին այ նինչ գիւ ղի խոր հուր- 
 դին կող մէ ու ցն ծալ։ 

Հար ցը միշտ մտա ծե լու ան հրա ժեշ -
տու թե ան շուրջ կը դառ նայ։ Գի տա ժո -
ղով կազ մա կեր պե լու ա ռի թով ան գամ, 
մե րազն ա կա դե մա կան աշ խար հի ո րոշ 

ան դամ ներ քմ ծի ծա ղով պի տի ը սեն՝ «ո՞վ 
կը հասկ նայ զինք»։ Ճիշդ ի նչ պէս Հա -
յաս տա նի ա ւագ նե րը խո շոր, ա ւան դա -
կան թն դա նօթ ու զեր են ու ար հես տա - 
գիտութե ան հա մար ար ժա նի ժամա-
 նակ ու դրամ չեն յատ կա ցու ցած ե ղեր, 
հայ մտա ւո րա կան նե րը ե ւս գե ղե ցիկ 
բա ռեր կ՚ու զեն, թն դուն ու մեծ խօսիկ 
գա ղա փար ներ, յանգ ու վանկ, ո տա նա -
ւոր, հա րիւրյի սու նա մե այ քա րոզ ու 
նշա նա խօսք։ Վայր կե ան մը կանգ առ -
նե լու, յա մե նա լու, մտա ծե լու ժա մա նակ 
չկայ։ Մտա ծե լու հա մար պէտք է բա ց -
ւիլ դէ պի դուրս, ի սկ բա ցո ւո ղը կ՚աք-
 սո րո ւի մի ջին ու մի ջակ— բայց մե ծա- 
 մաս նա կան—մ տա ւո րա կա նու թենէն։  

Իս կա պէ՞ս։  
Շուրջս նայե լով տա կաւ նշան ներ 

կը տես նեմ, որ ա տի կա հա ւա նա բար 
այդ քան ալ ճիշդ չէ այ լեւս։ Այ լա զան տե -
ղեր խարս խած սե րունդ մը յա ռա ջա -

Մարդ չհասկ նայ, որ 
խորհրդարաններու եւ ծե րա կոյ տե րու 
ա նար գանք նե րը,  պատ մա գիր նե րու 
սե թե ւե թում նե րը, 
ցեղասպանութիւններու ե զա կի ու թիւն 
հո լո վող ու քեզ ժխ տող պա տիր 
մտաւորա կան նե րու բո լոր պնդումները 
այդ գիր քով կար ծես ջրուեր են, 
մտածու մի ու ժեղ հարուածով. այն քան 
ո ւժ գին, որ պատաս խա նե լու 
համարձա կող չէ եղած։
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ցած է Նշա նե ա նի եւ սա կաւ նմաննե- 
 րու ազ դե ցու թե ամբ։ Սփիւռ քի մէջ ա -
նոնց մէկ մա սը թե րեւս մնայ հայե րէ -
նով սոսկ ըն կա լո ղի դիր քին մէջ ու ար - 
տադ րէ մի այն այլ լե զու նե րով։ Կան նա-
եւ ա նոնք, ո րոնք իր մէ եւ միւս նե րէն 
ներշն չո ւե լով կը վե րա դառ նան ստանձ -
նե լու մե ռած լե զուն։ Յա րա կար ծօ րէն, 
այդ մա հը վա ւե րագ րող նե րը, փաս տար- 
 կող ներն ու բարձ րա ձայ նող ներն է որ 
զայն կը կեն սա ւո րեն, նո րեր կը ներշըն -

չեն, սու գի ը նդ մէ ջէն նոր ա ւանդ կը 
ստեղ ծեն ու զայն ու լե զուն փո խան ցե -
լի, ստանձ նե լի, տե սա կա նօ րէն շա րու -
նա կե լի կը դարձ նեն։ Կամ ալ մի այն ե- 
 րա զե լի. բայց չէ՞ որ Ե րազն ան մահ է ր։ 

Միւս կող մէ կայ Հա յաս տա նի մէջ 
կազ մո ւող հե տե ւորդ նե րու խումբ մը, 
որ հետզ հե տէ կը ստո ւա րա նայ։ Հա -
յաս տա նե ան հրա տա րա կիչ ներ կը տը-
պեն ու կը տա րա ծեն Նշա նե ա նի եւ այլ 
սփիւռ քա հայ գրող նե րու հա տոր նե րը 

նաեւ Հա յաս տա նի մէջ, ո ւր ա նոնք ո՛չ 
մի այն նոր գա ղա փար ներ կը ներ մու -
ծեն, այ լեւ ա րեւմտա հայե րէն ար տադ -
րու թիւն նե րու հան դէպ թշ նա ման քէն 
ու ան տար բե րութե նէն կը սկ սին բան 
մը զեղ չել, նոյ նիսկ դրա կան մօ տե ցում -
ներ յա ռա ջաց նե լով։ Ա սոնց զու գա հեռ 
կայ նաեւ հա մա ցան ցային ազ դա կը, 
ուր կա տա րո ւած ու ղիղ հո սար կում նե -
րու եւ մատ չե լի տե սագ րու թիւն նե րու 
մի ջո ցով Նշա նե ան հա սա նե լի դար ձած 
է ա ւե լի լայն հա սա րա կու թե ան մը, մը-
տա ւո րա կան եւ ա ւան դա կան կա ռոյց -
նե րու կա մա կոր պա տո ւա րը շր ջան ցե- 
 լով։ Դժո ւար է ան տե սել «յա րա ցոյց փո -
խե լու» ու նակ այս կա րե լի ու թիւ նը, որ 
ժա մա նա կա կից մի ջոց նե րը կ՚ըն ձե ռեն. 
Լոս Ան ճե լը սի գրա տան մը մէջ Նշա ն-
եան Պատ կեր, պա տում, պատ մու թիւն 
հա տո րին պէս ոչ այն քան դիւ րա մարս 
գիրք մը կը քն նար կէ տա սը հո գի ի ներ -
կա յու թե ամբ, եւ ա հա հա մա ցան ցային 
հո սար կու մին հե տե ւող նե րու թի ւը կը 
հաս նի 962ի։  

Տեղ մը, ու րեմն, մեր հաս տա տու -
թիւն նե րու մե ծա մաս նու թե նէն ան ջատ, 
մեր ա ւան դա կան մտա ւո րա կա նու-
թեան հա սո ղու թե նէն հա մե մա տա բար 
դուրս՝ զան գո ւած մը յա ռա ջա ցած է եւ 
կ՚ուռ ճա նայ Նշա նե ա նի ա ռա ջադ րած 
ձե ւե րով դի տե լու գրա կա նու թիւ նը, մը-
շա կոյ թը, լե զուն, ա րո ւես տը։ 

Տա րո սը յա ջորդ նե րուն եւ ա նոնց ե -
րազ նե րուն ու մտա սե ւե ռում նե րուն։ u

Այ լա զան տե ղեր խարս խած սե րունդ մը 
յա ռա ջա ցած է Նշա նե ա նի եւ սա կաւ 
նմաննե րու ազ դե ցու թե ամբ։ Սփիւռ քի 
մէջ ա նոնց մէկ մա սը թե րեւս մնայ 
հայե րէ նով սոսկ ըն կա լո ղի դիր քին մէջ 
ու ար տադ րէ մի այն այլ լե զու նե րով։ 
Կան նաեւ ա նոնք, ո րոնք իր մէ եւ 
միւսնե րէն ներշն չո ւե լով կը 
վերադառնան ստանձ նե լու մե ռած 
լեզուն։
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ԻՆՉՈ՞Վ կը բնորոշուի մտաւորա-
կան աշխարհը, եթէ ոչ մեծ մտքերու 
ներկայութեամբ։ Որոշ մտքեր կան ո-
րոնք ունին ծնիչ ուժ, որոնք կ՚արձա-
կեն գաղափարներու անկաշկանդ հո- 
սանքներ, որոնց վերարտադրիչ ուժով 
կ՚ոռոգուին նոր մտքեր, կը ստեղծուի 
նոր տրամասութիւն եւ կը վերահաս-
տատուի շարունակականութեան գո-
յութիւնը։  

Մտաւորական կազմաւորմանս 
տարիներուն, Մարկ Նշանեանը եղաւ 
այդ մեծ մտքերէն մէկը։ Նշանեանի 
գրութիւններուն մէջ, ես կրցայ համադ-
րել թէ՛ հայկական, թէ՛ գիտական եւ թէ՛ 
գրական մտորումներս։ Մէկ խօսքով՝ 
ամբողջական եսիս փնտռտուքն էր որ 
Նշանեանի գրութիւններուն մէջ կը 
դառնար հասանելի։  

Այս ուղղութեամբ՝ յաճախ մտա-
ծած եմ թէ ի՞նչն է, որ մեզ կը գրաւէ դէ-
պի որոշ քննադատական կամ տեսա- 
կան գրութիւններ։ Այսինքն՝ ո՞ւր է քըն-
նադատական գրութեան մը հմայքը։ 
Մտքերու կարգաւորո՞ւմը, գաղափար-
ներու շաղկա՞պը, լեզուի ո՞ճը, թէ՞ մեր 
արդէն իսկ գիտցած բանի մը նոր եւ 
գեղեցիկ հոլովոյթը։ 

Հոս՝ քննադատական գրութիւննե-
րու ընթերցումը կը տարբերի գրական 
արժէք ունեցող text մը ընթերցելէ։ 
Գրականութիւն ընթերցելու ընթացքը 
կ՚ընդգրկէ զգացական յղում դէպի գե-
ղեցիկը եւ յաճախ կը պարտադրէ որ 
հետեւինք պատումի մը յաջորդակա-
նութեան օրէնքին։ Իսկ քննադատա-
կան գրութիւն ընթերցելու արդիւնքը՝ 
ընդհանուր պատկերի մը, շրջարկի մը 
կամ մօտեցումի մը յայտնութիւնն է։ 
Նշանեան, որ անշուշտ փիլիսոփայ է 
նախապատրաստութեամբ, չի համակ-
րիր այս զանազանումին։ Իր քննադա-
տական գրութիւնները կարդալով՝ 
«վերջաւորութեան ի՞նչ պիտի պար-
զըւի» հարցումով չէ որ կ՚ուղղուինք։ 
Այլ կարդալու ընթացքին, շարունակա-
բար կը հարցնենք «յետոյ ի՞նչ պիտի 
ըլ լայ»։ Այսինքն՝ իրենց հզօրութեամբ, 
Նշանեանի բանաձեւումները կը ներ-
կայանան իբրեւ պատահարներ։ «Յե-
տոյ»ներու ընդմէջէն որոշ գրական 
գործի, գրողի, կամ գաղափարի մասին 
մտածելու կարելիութեան սահման-
ները կ՚ընդլայնին ու կը ներառեն միա-
ժամանակ անհատականը, ազգայինն 
ու աշխարհիկը։ Այս ոլորտներու միջա-

ՔՆՆԱԴԱՏԻՆ ՀԱՅԵԼԻՆ՝ 
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հատումը, մանաւանդ արեւմտահայե-
րէն լեզուի տարածքէն ներս, կու գայ 
արեւմտահայ ընթերցողին տալու մտո-
րումներու վայր՝ ինքն իր մասին մտա-
ծելու եւ համապարփակ հասկացողու- 
թիւն կերտելու ենթահող։ 

 

ԸՄԲՈՍՏԸ I 
Իբր վերապրող մշակոյթի մասնիկ, 
քսաներորդ դարու արեւմտահայ գրա-
կանութիւնը ունեցած է ընդունուած 
մեկնաբանութեան կերպաւորումներ, 
որոնք յաճախ կը ձգտին զետեղել գրա-
կան գործի մը արժէքը աւանդոյթի մը 

շարունակականութեան մէջ։ Այս վաւե-
րական աշխատանքը յաճախ կը սահ-
մանէ գրական գործի մը ընթեռնելի- 
ութիւնը, ընթերցող խաւին զարգացու-
մը, եւ ժամանակի ընթացքին՝ նոյնիսկ 
գրողին ստեղծագործական ազատու-
թիւնը։ Այս ընդհանուր պատկերին մէջ, 
Մարկ Նշանեան երեւան կու գայ իբր 
ըմբոստ գրագէտ՝ հաստատուած գրա-
կանագիտական մօտեցումներ քանդե-
լու եւ վերանորոգելու յանդգնութիւնը 
ունեցած ըլ լալուն համար։ 

Կարելի չէ Նշանեանի անունը ի 
մտի բերել առանց «աղէտ» յղացքի 
մասին մտածելու։ 2002ին լոյս տեսած 

Writers of Disaster: Armenian Litera-
ture in the Twentieth Century անգլերէն 
հատորին ներածականը կ՚աւարտի 
հարցումներու շարանով մը։ Հոն Նշան-
եան կը մղէ ընթերցողը մտածել «ցեղա-
սպանութիւն» եզրէն անդին ու մատ- 
նանշել աղէտալին՝ 1915ի դէպքին նը-
կատմամբ։ 

Ինչո՞ւ զայն «աղէտ» կոչել, կը հար-
ցընէ ան ու կը գրէ՝ «Աղէտ է, քանի որ 
պատմութեան չի՞ պատկանիր։ Ուրեմն 
աղէտ կը կոչուի որովհետեւ յատկա-
պէս կարելի չի կրնար ըլ լալ, որ դահիճը 
անոր տրամաբանութի՞ւնը ըմբռնէ, որ 
դէպքը նշանակութի՞ւն ունենայ։ (...) 
Կամ որովհետեւ յաւիտեանս անկա-
րելի՞ կը մնայ երկխօսութիւնը՝ պատմա-
կան հասկացողութեամբ»1։ Ըսելով, թէ 
1915ը յիշողութենէ, պատմութենէ եւ 
տրամաբանութենէ զուրկ պատահար 
մըն է, Նշանեան կ՚առաջարկէ, որ զայն 
պէտք է հասկնանք իբր աղէտալի 
դէպք եւ ո՛չ թէ պատմական տուեալ։ 
Այսինքն՝ իբրեւ դէպք մը որ կը ներկա-
յացնէ սգալու իսկ արգելանքը կամ ան-
կարելիութիւնը, 1915ը չի կրնար բա- 
ցատրողական պատումի ենթարկուիլ։  

Այդ ներածականին վերջաւորու-
թիւնը նախագիծը կ՚ըլ լայ իր դրոյթին, 
զոր յաջորդող տարիներուն կը մշակէ 
La Perversion historiographique գիրքին 
մէջ։ Նկատի ունենալով արխիւի կոր-
ծանումը կամ չգոյութիւնը իբրեւ 1915ի 
աղէտին յատկանիշ, Նշանեան կը քըն-
նադատէ ցեղասպանութեան քաղա-

1 Marc Nichanian, Writers of Disaster: Armenian 
Literature in the Twentieth Century, vol. 1: The 
National Revolution, London and Princeton, 
Gomidas Institute, 2002, p. 15.
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Մարկ Նշանեան երեւան կու գայ իբր 
ըմբոստ գրագէտ՝ հաստատուած 
գրականագիտական մօտեցումներ 
քանդելու եւ վերանորոգելու 
յանդգնութիւնը ունեցած ըլլալուն 
համար։



քական, պատմական եւ իրաւաբանա- 
կան հասկացողութիւնը, որ վերապ-
րողը կը ստիպէ որ ինքն իր կործանու-
մը շարունակաբար փաստէ, ի զուր։ 
Քսաներորդ դարու արեւմտահայ մշա-
կոյթի բնորոշիչ յետագիծերէն մէկը ցե-
ղասպանութեան արխիւ ստեղծելը ե- 
ղած է։ Ըսելով, թէ այս միտումը ո՛չ մի-
այն անհեթեթ է այլ աղէտին դիտում-
նաւոր շարունակութիւնը, Նշանեան 
մեզ մտածել  կու տայ վերաքննելու ցե-
ղասպանութեան դերը ազգ-պատում 
միջահատման միջեւ եւ անկէ մղուած 
Սփիւռքի քաղաքական, գրական եւ 
մշակութային ծրագիրները։  

 

ԱՇԽԱՐՀԻԿԸ 
Էտուարտ Սայիտ թելադրած է, որ գրե-
լու աշխատանքը կամ գրութեան մը 
ստեղծագործումը, թէ՛ գրական եւ թէ՛ 
քննադատական textերու պարագային, 
տեղի կ՚ունենայ աշխարհիկ պայման-
ներէ եւ ո՛չ միայն գրողի մը նախապա-
շարումներէ մղուած2։ 

Աշխարհիկ ըսելով ան նկատի 
կ՚առնէ գրական աշխատանքը իբր 
քաղաքական նախաձեռնութիւն, ընկե-
րային հաստատութիւններու կողմէ ձե-
ւակերպուած։ Ըստ Սայիտի, այսօր- 
ւան քննադատը պէտք է մերժէ մաս-
նագիտութեան մը մէջ մեկուսացած ու-
սումնասիրութիւնները։ Այսինքն՝ քըն- 
նադատը պարտականութիւն ունի իր 
վերլուծական մօտեցումը ազատագ-
րելու մտաւորական ասպարէզի աւան-
դական բաժանմունքներէն, որովհե- 

տեւ անոնք ժամանակի ընթացքին կը 
կաշկանդեն քննադատի մը ազատ մեկ-
նաբանութեան կարելիութիւնը։ Երբ 

խօսքը կը վերաբերի պետական հա-
մակարգէ դուրս գործող արեւմտահայ 
գրականութեան, նման պարտադրանք 
ի՞նչ կը պահանջէ քննադատէն։ 

Արեւմտահայ քննադատութեան ա- 
ւանդութիւնը ընդհանրապէս զարգա-
ցած ըլ լալով թերթերու էջերէն ներս, կը 
կրէ հայ մամուլի քաղաքականութեան 
հետքերը։ Այլ խօսքով՝ սփիւռքահայ 
կեանքի ազգայնական կողմնակցու-
թիւնները յաճախ ձեւաւորած են գրա-
կանութեան արժեւորումը եւ որոշեալ 
գործերու քննադատութեան եղանակը։ 
Նշանեանի քննադատական մօտեցու-
մը կը ներկայացնէ այս հոսանքին դէմ 
այլընտրանք մը, որ միեւնոյն ժամա-
նակ քննադատութիւնը կը դարձնէ 
աշխարհիկ՝ սփիւռքեան անդրազգա-
յին պայմաններէ բխած եւ սփիւռքեան 
անդրազգային պայմաններու խօսող։  

Հակառակ որ քսանմէկերորդ դա-
րու քննադատութիւնը կը փորձէ հեր-
քել մէկ աշխարհ, մէկ գրականութեան 
գաղափարը, անկարելի է մեր երկրա-
գունդի մասին մտածել առանց սահ-
մաններու գոյութեան եւ առանց պե- 
տական կառոյցներու ընդմէջէն հաս-

2 Edward Said, The World, the Text, and the Critic, 
Cambridge, Harvard University Press, 1983.
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Նշանեան կը քննադատէ 
ցեղասպանութեան քաղաքական, 
պատմական եւ իրաւաբանական 
հասկացողութիւնը, որ վերապրողը կը 
ստիպէ որ ինքն իր կործանումը 
շարունակաբար փաստէ, ի զուր։ 



տատուած գերիշխանութեան տարբեր 
հոլովոյթներու։ Մարկ Նշանեան, իբր 
գրագէտ, քննադատ, փիլիսոփայ, կը 
գերազանցէ ազգ-պետութիւն-լեզու 
կամ genre-տեսական մօտեցում-մաս- 
նագիտութիւն միջահատումներու  բո- 
լոր սահմանները։ Անոր գրութիւնները 
կը  վերլուծեն, կը փիլիսոփայեն, կը քըն- 

նադատեն եւ կը տեսաբանեն (երբեմն 
բոլորը միասին մէկ աշխատութեան  
մէջ)։ Ան կը գրէ ու կը դասախօսէ ա-
րեւմտահայերէն, ֆրանսերէն, անգ-
լերէն ու գերմաներէն՝ վէպերու, վկա- 
յագրութիւններու, տեսութիւններու, 
բանաստեղծութիւններու, լեզուի, ար-
ւեստի եւ պատմութեան մասին։ Օրի-
նակի համար, անոր ուսումնասիրու- 
թիւններուն եւ դասախօսութիւննե-

րուն նիւթ դարձած են արեւմտահայ 
նախաեղեռնեան սերունդէն Դանիէլ 
Վարուժանը, վերապրող սերունդէն 
Զապէլ Եսայեանն ու Յակոբ Օշականը, 
որբ սերունդէն Զարեհ Որբունին, ժա-
մանակակից գրող՝ Գրիգոր Պըլտեանը, 
ամերիկացի գրագէտ Էտուարտ Սա-

յիտը, իտալացի փիլիսոփայ Ջորջօ 
Ագամբէնը կամ ֆրանսացի փիլիսո-
փայ Միշէլ Ֆուքոն։ Տարբեր աւանդու-
թիւններէ կամ մասնագիտական ճիւ- 
ղերէ գործեր իրարու մօտեցնելով, 
Նշանեան կը զանցէ դասական բա- 
ժանումները, որոնցմով յաճախ կ՚ա-
ռաջնորդուին ընթերցողներ, եւ այս- 
պիսով արեւմտահայ գրականութեան 
ընթեռնելիութիւնը կ՚ընդլայնէ։ Հոս ուղ-
ղութեան հարց մը կը ծագի։ Նշանեանի 
ըրածը արեւմտեան տեսական ըմբըռ-
նումներ «դուրսէն ներս» բերելով, հայ 
գրականութեան նոր վերլուծական ըն-
թերցումներ ներկայացնել չէ։ Փաստօ-
րէն, հայ գրականութեան ու գրաքննա- 
դատութեան մասին գրելով, ան կ՚ա- 
պակեդրոնացնէ արեւմտեան քննա- 
դատութեան տրամասութիւնը։ Օրի- 
նակ՝ ինչպէս կ՚ընէ Mourning Philology 
գիրքին մէջ, ուր, առնելով հայ ազգայ-
նական շարժումը եւ մանաւանդ Դա- 
նիէլ Վարուժանի գրութիւնները իբր 
մեկնակէտ, ան կը վերակառուցէ orien- 
talism-ը, գաղութատիրութեան շրջար-
կէն անդին, իբրեւ բանասիրական յը-
ղացք։  

Արեւմտահայ քննադատութեան 
տարողութիւնը ընդլայնելէ զատ (ինչ- 
պէս վերի անուններու ցանկը կը պար-
զէ), Նշանեանի գրութիւնները, եւ մա-
նաւանդ թարգմանական աշխատանք- 
ները, նաեւ կ՚ընդարձակեն արեւմտա-
հայ լեզուի հասողութիւնը։ Ան արեւ-
մըտահայերէնի թարգմանած է Մորիս 
Բլանշոյի, Ժան Լիւք Նանսիի, Ան-
տուան Բեռմանի եւ Վալթեր Բենիամի- 
նի նման փիլիսոփաներու գործերը։ Հայ 
շրջանակներէ ներս, թարգմանելու կո-
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Մարկ Նշանեան, իբր գրագէտ, 
քննադատ, փիլիսոփայ, կը 
գերազանցէ ազգ-պետութիւն-լեզու 
կամ genre-տեսական մօտեցում- 
մասնագիտութիւն միջահատումներու  
բոլոր սահմանները։

Փաստօրէն, հայ գրականութեան ու 
գրաքննադատութեան մասին գրելով, 
ան կ՚ապակեդրոնացնէ արեւմտեան 
քննադատութեան տրամասութիւնը։ 



չը ընդհանրապէս կ՚ըլ լայ դէպի անգ-
լերէն կամ այլ լեզուներ։ Նշանեանի «դէ- 
պի արեւմտահայերէն» թարգմանա- 
կան նախաձեռնութիւնները շատերուն 
հարցնել կու տան, թէ վասն ինչի՞ կամ 
աւելի յաճախ՝ վասն որո՞ւ։ Ենթադրու-
թիւնը այն է, որ արեւմտահայերէն ըն- 
թերցողներուն թիւը քիչ ըլ լալուն պատ- 
ճառով, թարգմանութեան աշխատան- 
քը պէտք է յատկացնել արեւմտա- 
հայ գրականութիւնը տեսանելի դար-
ձընելու՝ այլ լեզուներու թարգմանելով։  

2000 թուականին, Մարուշ Երամ-
եանի հետ ունեցած հարցազրոյցին, 
Նշանեան կը խօսէր ժամանակը իւրա-
ցընելու մասին ու կ՚ըսէր. 

Գրելը մեզի համար ասպարէզ մը 
չէ, կ՚ուզեմ ըսել՝ յառաջուց որո-
շադրուած, որուն տուեալները 
սպասէին մեզի կազմ ու պատ-
րաստ, յաւիտեանս յաւիտենից: 
Այլ ի՞նչ: Այլ ստիպողութիւն մը, 
ճամբայ բանալ մը, չխեղդուիլ մը, 
կրկին ու կրկին՝ փնտռել մը: 
Մենք զմեզ: Ստեղծել ժամանակ 
մը, այսինքն՝ «երէկ» մը ու «այ-
սօր» մը, որ ըլ լայ մերը, քանի որ 
մենք չէինք նախատեսուած: 
Մենք մեր ստեղծումն ենք: «Ժա- 
մանակ» մը ստեղծել պէտք էր: 
Եւ այդ՝ կ՚ըլ լայ միայն գրելով: 
Մենք չէինք նախատեսուած, ի 
հեճուկս ամենայնի: Եւ այդ պատ- 
ճառով է, որ ես կը գրեմ: Մեզի 
սպասող չկար: Տունը պարապ 
էր, երբ ժամանեցինք այս աշ-
խարհը: Ամէն մարդ՝ մեկնած: Բա- 
նալին՝ փասփասին տակը: Ու-
րեմն նաեւ՝ ո՛չ մէկ արժեչափ: 
Ամէն ինչ՝ գողօնի հանգաման-

քով: Կ՚առնենք ինչ որ անհրա-
ժեշտ է, վերապրելու համար, հո՛ն 
ուր կը գտնենք զայն: Մեզի չէր 
տրուած, հետեւաբար՝ կը գող-
նանք3 ։  

Այս խօսքերը կրնանք ընդհանրա-
ցընել, ըսելու համար թէ Նշանեան 
կ՚ակնարկէ մարդ արարածի գոյութե-
նական տագնապին, բայց անշուշտ 
շատ աւելի յուզիչ եւ ազդեցիկ իմաստ 
ունին, երբ նկատի կ՚ունենանք քսա-
ներորդ դարու արեւմտահայ վերապ-
րող սերունդներու  գրող-մտաւորակա- 
նին տագնապը։ Արեւտմահայերէն 
թարգմանութիւնը կը նպաստէ ժամա-
նակ ստեղծելու ա՛յս աշխատանքին։ 
Թարգմանութիւնը լեզուի մը մէջ կը 
ստեղծէ ընդունելութեան կարողակա-
նութիւնը այլ ժամանակներու, այլ 
պատումներու, այլ պատմութիւններու, 
նոր ծաւալ տալով այդ լեզուին ճկու-
նութեան եւ անոր արտայայտիչ ուժին։ 
Նաեւ, թարգմանութեան ընդմէջէն օ-
տար լեզուով գրուած եւ հրատարակ-
ւած գրութիւններու յաւիտեան հանգ- 
չելու վայր տալով՝ արեւմտահայերէնը 
կը վերանորոգէ ինքն իր կենսունա-
կութեան սահմանը։ Քանի որ, ինչպէս 
Նշանեանը կ՚ըսէ՝ «Լեզուն կը հասնի իր 
անդունդին եզերքը երբ դադրած ըլ լայ 
թարգմանելէ»4։ Եւ ճիշդ կարծէք արեւ-
մըտահայերէնը անդունդներէ փրկելու 
համար, Մարկ Նշանեանի գրութիւննե- 
րը աւանդական դասաւորումներու, 

3 Մարկ Նշա նե ան, «Ս տեղ ծել ժա մա նակ մը, որ ըլ -
լայ մե րը», Ի նք նա գիր գրա կան հան դէս, դեկ տեմ -
բեր 6, 2017։
4 Մարկ Նշա նե ան, « Թարգ մա նել օ տա րու թե ան 
մէջ. Մաս 1», Բուն TV. նոյեմ բեր 2, 2016։
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մասնագիտութիւններու եւ լեզուներու 
սահմաններու միջեւ կը վազվզեն, միա- 
ժամանակ թէ՛ ընկալելով, թէ՛ կաշկան- 
դելով զանոնք եւ մեզի տալով սփիւռ- 
քեան քննադատութիւն։ 

 

ԸՄԲՈՍՏԸ II 

2015ին Միշիկընի Անն Արպոր համալ-
սարանը, Որբունիի Եւ եղեւ մարդ վէ- 
պին մասին դասախօսելու ընթացքին, 
Նշանեան կը հարցնէր. «Ինչպէ՞ս լե-
զուն կրնայ արձանագրել ինքն իր 
մահը»։ Նոյն գիտաժողովին նաեւ նոր 
սահմանում կու տար վերապրողի տի- 
պարին, ըսելով, թէ «վերապրողը այն է 
որ կը վերադառնայ մեռեալ»։ Յաջորդ 
տարին, նորէն Անն Արպոր, կը ներ- 
կայացնէր մահադիմակի պատկե-
րանքը թարգմանութեան վերաբերեալ։ 
2018ին, Պըրքլի համալսարանը, Գրի- 
գոր Պըլտեանի պատումներուն մասին 

խօսելու ընթացքին, կ՚ըսէր. «Գրակա-
նութիւնը կը փորձընկալէ ինքն իր 
վախճանը—վկայագրութեամբ»։ Այս բո- 
լոր նոր բանաձեւերը կը ստիպէին ուն-
կընդիրներս որ դէմ առ դէմ գայինք 
մահուան՝ գրականութեան եւ վկայագ-
րութեան սահմանը բնորոշելու համար։ 
Ազդեցիկ եւ ցնցիչ հրաւէր մըն էր։ Ինչի՞ 
կամ որո՞ւ մահն էր որ մենք՝ հեռաւոր 
համալսարանի սրահներէն մէկուն մէջ 
հաւաքուած արեւմտահայ գրականու-
թեամբ զբաղողներու խումբ մը, պիտի 
գտնէինք հոն, եթէ ոչ մեր մէկ հասա-

րակաց գծին՝ մեր լեզուին։ Այդ դասա-
խօսութիւններուն նոթագրութեանս 
մէջ կը գտնուին սահմանումներ գերիշ-
խան լեզուի, մեռեալ լեզուի, մնացոր-
դեալ լեզուի, մահկանացու լեզուի եւ 
ազգային լեզուի։ Բայց յղացքներու 
շարքը միշտ կը թառի մէկ այլ ձեւա-
կերպումի՝ վերապրող լեզուի վրայ։ Վե- 
րապրող լեզուն, ինչպէս Նշանեան կը 
բացատրէր դասախօսութիւններուն 
ընթացքին, լեզու մըն է որ կը փոր- 
ձընկալէ (ինքն իր մէջ) ինքն իր կորուս- 
տը եւ հիմնական նիւթերէն մէկն է 
2015ին լոյս տեսած Պատկեր, պա- 
տում, պատմութիւն գիրքին առաջին 
հատորին։   

Հոն Նշանեան կը վերադառնայ ա- 
ղէտին եւ զայն կը սահմանէ իբր վկա-
յութեան խախտումը։ Իբր այդ խախ-
տումին արդիւնք, Բլանշոյի գրութիւն- 
ները ընթերցելով, Նշանեան կը մատ-
նանշէ վերապրողին եւ վկային նոյնա-
ցումը ու կ՚ըսէ.  

«Պատմեցէ՛ք» կ՚ըսեն վկային։ Վե- 
րապրողը ենթադրաբար պէտք է 
պատմէ իր փորձառութիւնը։ 
Բայց այն վայրկեանին երբ կը 
սկսի պատմել, կը դաւաճանէ իր 
փորձառութեան, քանի որ բուն 
պատմուելիքը վկային մահն է 
վերապրողին մէջ. Բուն ոճիրը 
մարմնին չարչարանքը չէ միայն, 
վկային սպաննութիւնն է չար- 
չարանքով։ Եթէ պատմուի, եթէ 
պատմելը կարելի է, եթէ վկայու- 
թիւնը տակաւին հնարաւոր է, 
ուրեմն վկան չէր մեռցուած վե-
րապրողին մէջ։ Իսկ եթէ մեռցը-
ւած էր, չկայ վկայութիւն։ Չկայ 
բուն ոճիրին վկայութիւնը։ Եւ այդ 

ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   64

Նշանեան ... աղէտ[ը] ... կը սահմանէ 
իբր վկայութեան խախտումը։



պարագային՝ «Պատմեցէ՛ք» ըսելն 
իսկ ոճրագործութիւն է, ուրիշ 
տեսակի ոճրագործութիւն մը5։  

Վերապրողին համար, ուրեմն, ապ-
րիլ կը նշանակէ ընդմիշտ կրել պատու-
մի պահանջը որ անկարելի պարտադ- 
րանք մըն է։ Իսկ վերապրող լեզուով 

խօսիլը կամ գրելը կը նշանակէ ընդ-
միշտ ըլ լալ մահուան ներկայութեան 
մէջ, կործանումի սահմանին, բանտար-
կըւած անդրադարձ պատկերներու 
անդադար փոխանակումին մէջ։ Ահա 
հայելին է զոր կը բարձրացնեն Նշան-
եանի գրութիւնները դէպի մեզ՝ արեւ-
մըտահայ ընթերցողները, ցնցելով մեր 
ամենէն հարազատ եւ հիմնական հաս-
կացողութիւնը մեր իսկ լեզուին հետ։ u

5 Մարկ Նշա նե ան, Պատ կեր, պա տում, պատ մու -
թիւն. Հա տոր 1. Երեւան, Յով հան նի սեան Ի նս տի -
տուտ, 2015. էջ 125։
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ԱՌԱՋԻՆ ան գամ Մարկ Նշա նե ա նի ա նո ւան հան դի պե ցայ 90ա կան նե րու ա -
ւար տին։ 

 Խորհր դային Մի ու թե ան փլուզ ման տա րի ներն է ին, ա րե ւը եւ լոյ սը նոր կը 
մտ նէ ին սո վե տա կան աշ խարհ ու ա զա տա կա նու թե ան մթ նո լոր տին մէջ տաս-
 նե ակ այ լա խոհ գրող նե րու կող քին վեր կը յառ նէր նաեւ Աբ րա համ Ա լի քե ա նի ա -
նու նը, որ իր ե տին թո ղե լով գրա կան յայտ նի եւ գաղտ նի գրա կա նու թե ան մը 
է ջե րը դուրս կու գար դէ պի ա զատ աշ խարհ։  

Այս պա հուն չեմ ալ յի շեր, թէ ի նչ հան գա մանք նե րու բե րու մով, որ պէս հա յաշ -
խար հի «ա մե նադժ գոհ» բա նաս տեղծ նե րէն մին, նոյ նինքն Աբ րա համ Ա լի քե ա նը 
կը կանգ նէր իր կե ան քի ապ  րուս տը շա հե լու լուրջ խնդ րին առ ջեւ, ո րուն ի պաշտ -
պա նու թիւն մեր մա մու լի է ջե րուն կը հրա պա րա կո ւէր ե ռա նուն ստո րագ րու թիւն 
կրող կոչ-յայ տա րա րու թիւն մը, ո ւր Մար կի կող քին, ի րենց ա նուն նե րը կը դնէ ին 
բո լո րիս քաջ յայտ նի Վա հէ Օ շա կանն ու նաեւ Գրի գոր Պըլ տե ա նը։ 

 Նոր պար զո ւող ի նք նու թե ան տա րի ներ է ին, յա ւեր ժամ նայ դժ գո հու թե ան, 
վե րա փո խու մի, գա ղա փա րա կան մաք րու թե ան ու հար ցե րուն նոր ակ նո ցով 
նայե լու տա րի ներ։ 

 Պէյ րու թը կը փայ լէր իր յետ պա տե րազ մե ան լոյ սե րով։  
Ա մէն տեղ լապ տեր ներ կային տե ղադ րո ւած, քա ղա քը իր վրայէն կը նե տէր 

պա տե րազ մի սեւ հան դեր ձան քը ու մեզ ալ կը պա տէր իր սպա սո ւած ե րա նու-
 թե ան մէջ։  

Ի րար մէջ կի սո ւած Պէյ րու թը կը հա գո ւէր հար սա նի քի սպի տակ հա գուստ 
ու քա ղա քը, որ ար հես տա կան բա ժա նու մով կի սո ւած էր եր կու քի, դար ձե ալ կը 
մի ա ւո րո ւէր։ 

Յաղ թող ներ չկային Պէյ րու թի մէջ, սա կայն յաղ թող ներ կային Պէյ րու թի հա -
մար։ Այդ տա րի նե րուն էր նաեւ, որ Ա լի քե ան կը վե րա դառ նար իր վա ղե մի «տու-
ն»ը, ա ռանց սա կայն մտա ծե լու, որ իր պա տա նե կան ու վաղ ե րի տա սար դու թե ան 
օր րան Պէյ րու թը բնաւ նոյ նը պի տի չըլ  լար։  

Ա լի քե ա նի « հար ցե րը» կեր պով մը կը լու ծո ւէ ին, ու ան կը իր կե ան քի մնա ցած 
օ րե րը կ՚ան ցը նէր Պուրճ Հա մու տի իր բնա կա րա նին, Տանն Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո -
սու թե ան Պիք ֆա յայի դպ րե վան քի իր սե նե ա կին, ու ա պա հեր թաբար Ֆա րա յայի 
ու Պիք ֆա յայի իր օ դա սուն « հո վոց ներ»ուն մէջ։  
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Ա լի քե ա նը կեր պար էր, բա ռին ամ բող ջա կան ի մաս տով, եւ յի շա տա կե լին այն 
էր, որ սփիւռ քի նո րա հաս սե րունդ նե րուն հա մար գա ղա փա րա կան կն քա հայ րու -
թիւն ստանձ նած եր րոր դու թիւ նը՝ գլ խա ւո րու թե ամբ Վա հէ Օ շա կա նի, լա ւա պէս 
ըն կա լած, հասկ ցած ու ար ժե ւո րած էր Ա լի քե ա նի պէս վսե մա կան բա նաս տեղ -
ծին իս կու թիւնն ու ներ կա յու թիւ նը։  

Այդ օ րե րէն ե տք եւ մին չեւ Մար կի հետ իմ ա ռա ջին հան դի պում ներս, եր կա -
րող եւ տա րա ծու թիւն ու նե ցող օ րեր կը դառ նային։  

Ո րո նում նե րու, սպա սում նե րու, հար ցում նե րու օ րեր, ո րոնք կեր պով մըն 
ալ ի րենց հետ քը կը թո ղէ ին մեր սե րուն դի ամ բողջ հմայ քին, ու շա ցա ծու թե ան 
զգա ցու մին ու մեր ժո ւած ըլ  լա լու մեծ « հա ճոյք»ին վրայ։ 

 Մար կը կը դառ նար սփիւռ քի մէջ մեր ա նօ րի նակ ո րո նում նե րուն ճա նա պար -
հա կի ցը։  

Մեր հար ցում նե րը, մեր բո ղոք նե րը, 
մեր գրա ւոր ար տա յայ տու թիւն նե րը կը 
կայ մէ ին մեզ ա նոր լու սա ւո րե ալ մար -
դու նա ւա կին, ու մեզ կը տա նէ ին դէ պի 
ա ւե լի ա պա հով ա փեր։  

Ա ւե լի ո ւշ, ե րբ տա րի նե րու թա ւալ -
քին հետ Մար կին հետ հան դի պում նե -
րուս վայ րը կը տե ղա փո խո ւէր Հա յաս - 
տան, ար դէն շատ պարզ ու մե կին կը 
բա ցա յայ տո ւէր, որ իրեն հա մար վեր -
ջին կա յա րա նը, վեր ջին սպաս ման կէ տը եւ գի րը նո րո վի ապ րեց նե լու իս կա կան 
ա փը Հա յաս տանն է, իր ամ բող ջա կան պատ կե րով։  

Իր ըն դու նե լու թե ամբ, իր հար ցում նե րով, իր ե րե ւա նե ան կա մա րում նե րով եւ 
սո վե տէն դուրս ին կած ու յա ճախ հա կա սա կա նի հաս նող մեծ վե րի վայ րում նե -
րով։  

Մար կը գի տէր այդ բո լո րը, սա կայն գի տէր նաեւ, որ իր ստեղ ծած գի րին ա -
կանջ տո ւող նե րուն մեծ տո կո սը, ա ռանց տարտղ նու մի, ա ռանց ա ռար կութիւն -
նե րու եւ յա ճախ զինք մին չեւ վեր ջին բառ « գա մե լու» ու նա կու թե ամբ կը կազ մա- 
ւո րո ւէր Ե րե ւա նի մէջ։  

Ա մէն ան գամ, որ Մար կին հետ Ե րե ւա նի մէջ քա լե լու ա ռիթ վի ճա կո ւե ցաւ, 
քա լե ցինք նաեւ հայ գրա կա նու թե ան փշոտ ա մայք նե րէն քա լե լու պէս։ 

 Դուր սէն դէ պի ներս վա զե լու պէս ու այդ ներ սին մէջ ա մե նա մեծ ո գե կա նու -
թե ամբ ա րեւմ տա հայ բա ռին հետ քե րը կամ նոյ նիսկ շու քը ապ րե լու հա մար։ 

 Մեր գրա կա նու թե ան մեծ մեր ժում նե րու ժա մա նա կէն կու գայ Մար կը։ Այդ -
քան պայ ծառ միտ քով մը, որ քեզ կը պա րու րէ Ե դո ւարդ Սայի տի ա մե նա բարդ 
կար ծո ւած գա ղա փար նե րով, կը բա նայ լու սա ւո րու թե ան դաշ տե րը քու ա ռաջ եւ 
վեր կը հա նէ քեզ ա ղէ տի բա ռէն ու ա ղէ տէն չմե ռած գի րի մո խիր նե րէն։ 
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Մեր գրա կա նու թե ան մեծ 
մերժումներու ժա մա նա կէն կու գայ 
Մար կը։ Այդ քան պայ ծառ միտ քով մը, 
որ քեզ կը պա րու րէ Ե դո ւարդ Սայի տի 
ա մե նա բարդ կար ծո ւած 
գաղափարներով, կը բա նայ 
լուսաւորու թե ան դաշ տե րը քու ա ռաջ 
եւ վեր կը հա նէ քեզ ա ղէ տի բա ռէն ու 
ա ղէ տէն չմե ռած գի րի մո խիր նե րէն։



 Մարկ կը պատ րաս տէ միտ քը ե րախ տի քի մեծ սե ղա նին, եւ կը կի սէ իր ապ -
րում նե րու, փայ լա տա կում նե րու, կե նաց բա ռի, բայց մա նա ւանդ մեծ հար ցադ -
րում նե րու ժա մա նա կը։  

Իր ժա մա նա կին մէջ կը տրո րէ բո լոր ե րանգ նե րը, կը խօ սի բա նաս տեղծ նե -
րուն հետ, կը խօ սի սփիւռ քի ա ճիլ չու զած ար ձա կի մո հի կան նե րուն հետ, քեզ կը 
խառ նէ սփիւռ քայ նաց ման, ան հայ րե նի քու թե ան, եւ մա հէն ու աք սո րէն վե րա -
դար ձած ու մեռ նիլ չու զած փի լի սո փա յու թե ան հմայիլ նե րուն։ 

 Մարկ Նշա նե ա նը, իր սփիւռ քը ապ րած մար դու կեն դա նի վկա յու թե ամբ, տա -
տա նում ներ տե սած, սա կայն ետ մին չեւ ար մատ նե րը ճամ բոր դած մա տե ան նե -
րու ծաղ կո ղի պէս է, որ կ՚ապ րի իր եւ մեր ժա մա նակ նե րու ա մե նա խո րունկ 
աղ մու կի ծայ րե րուն, կը յօ րի նէ նոր եր կիր մը կեր տե լու հին փա փա քը։ 

 Կը բնա կի գի րի եզ րե րուն, ու ա րեւմ տա հայ բա ռին մէջ կը հա ւա քէ աշ նան 
պայ ծառ ա ռա ւօտ նե րու մեծ սպա սու մը։ 

 

Ս ՓԻՒՌ ՔԻ ՄԵԾ ՊԱ ՀԱ ՊԱ ՆԸ 

 Հա յաս տա նի նոր ան կա խու թե ան փու լէն ե տք ըն թացք ա ռաւ նոր հանգրո ւան 
մը, որ խոր քին մէջ սփիւռ քը այ սօ րո ւան Հա յաս տա նին մէջ « տար րա լու ծե լու», 
Սփիւռ քը Հա յաս տա նով «ը նե լու», ա նոր մէջ « ցա նե լու» փուլ մը, որ հասկ նա լի-
 օրէն զար նո ւե ցաւ մեծ խն դիր նե րու։  

Ան կա խու թե ան փու լէն ան մի ջա պէս ե տք, ՀՅԴ Բիւ րոյի ներ կա յա ցու ցիչ 
Հրայր Մա րու խե ան հան դէս կու գար «Դէ պի եր կիր» կո չով, որ մեծ հա շո ւով կը 
մի տէր Սփիւռ քի լայն հա տո ւած նե րուն մօտ յս տա կու թիւն բե րել։  

Խ մո րում նե րու խո րունկ ժա մա նակ էր, Հա յաս տա նը նոր կը բա նար իր թե ւե -
րը, ի սկ սփիւռ քի ա մե նա հե ռա ւոր հա մայնք նե րուն վրայ քար ու տուն կա պած 
սփիւռ քի բնա կիչ հայեր կը փու թային հաս նիլ տուն՝ եր կար տա րի նե րու ան ջր պե -
տէն ու վտա րան դի ու թե նէն ե տք։ 

 Նոյն այդ հնո ցին մէջ պատ րաս տո ւած սեր մե րը կա մաց-կա մաց կը վե րա դառ -
նային ի հող։  

Եր կիր, ար տեր կիր, սփիւռք եւ Հա յաս տան։  
Այս բո լո րին մէջ ո ՞ւր էր Մարկ Նշա նե ան, եւ ար դե օք ի ՞նչ կը մտա ծէր ան հա -

յու թե ան յա րա շարժ, ան հան գիստ եւ ա նընդ հատ թա ւա լում նե րով լե ցուն օ րա -
կար գին մէջ։ 

 Նո՞յնն են ա նոր մօ տե ցում նե րը ար դե օք, եւ ար դե օք կեր պով մը կը հա ւա տա՞յ 
իր ա ւագ ըն կե րոջ՝ Վա հէ Օ շա կա նի հն չե ցու ցած « Դէ պի Սփիւռք» մօ տե ցու մին, 
որ ե թէ տեղ մը բա ռա ցի օ րէն կը հա կադ րո ւէր « Դէ պի եր կիր» կո չին, բայց եւ այն -
պէս մար մին կը ստա նար եւ ստո ւե րոտ տեղ մը կը նս տէր իր գուր գու րան քը եւ 
հո գա տա րու թիւ նը ցոյց տա լով սփիւռ քի հա յու թե ան ո գե ղէն ներ կա յու թե ան ու 
ճա կա տագ րին։ 
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Դ ժո ւար է ան շուշտ Մար կին փո խա րէն պա տաս խան տալ այս հար ցադ րում -
նե րուն, բայց եւ այն պէս կար դա լով ա նոր «Երկգլ խա նի հրէ շին աշ խար հը» յօ դ-
 ւա ծը, հրա պա րա կո ւած Ինք նա գիր առ ցանց հան դէ սին մէջ (խմբ. Վա հան 
Իշ խա նե ան), պարզ պի տի դառ նայ, որ ան, հա կա ռակ վեր ջին տա րի նե րուն տե ղի 
ու նե ցող տե ղա շար ժե րուն եւ ան կում նե րուն, կը շա րու նա կէ հա ւա տալ Սփիւռ քի 
ի մա ցա կան ար ժէ քին ու կա րե ւո րու թե ան։  

Այդ յօ դո ւա ծին մէջ, Նշա նե ան մաս նա ւո րա պէս կը գրէր. 

«Ու րեմն ի րա կան Սփիւռ քը այն քան ալ վեր ջա ցած չէր։ Սփիւռ քը կ՚ուռ -
ճա նար, Եր կի րը կը նօս րա նար։ Այո, կ՚ուռ ճա նար Սփիւռ քը, ան հա մե մատ 
կեր պով։ Ա տե նօք Վա հէ Օ շա կան « Պէյ րութ Փա րիզ ճամ բան չ՚անց նիր 
Հա յաս տա նէն / Հա յաս տա նի նե խած ու թաց կա րօ տէն» կը գրէր։ 1968ին 
է ր։  Քա ռու ղի  կո չո ւած հա տո րին մէջ տպո ւած է։ Այ սօր փո խո ւած են ժա -
մա նակ նե րը, բայց փո խո ւած են մի այն այն չա փով որ Սփիւռ քը Պէյ րութ 
Փա րիզ գի ծին վրայ չէ որ կ՚եր կա րի այ լեւս, այլ ա ւե լի՝ Մոս կո ւա-Լոս Ան -
ճե լըս գի ծին վրայ։ Հրա մա յա կա նը նոյնն է։ Թե րեւս ալ ան ցնի Հա յաս տա -
նէն, որ բուն Սփիւռ քէն նո ւազ Սփիւռք չէ, կը վս տա հեց նեմ ձե զի։ 
Հա յաս տա նէն անցնե լով, նաեւ « նե խած ու թաց կա րօտ»ն է, որ վերջ պի -
տի գտ նէ։ «Այլ կը կտ րէ մեծ պո ղո տան պայ քար նե րու աշ խար հին»։ 
Սփիւռ քը ո ւռ ճա ցաւ, բայց Սփիւռ քի մտա ծո ղու թիւ նը մնաց նոյն տե ղը, 
ե րե սուն տա րի ա ռա ջո ւան իր սնանկ վի ճա կին մէջ։ Կը տնտ նայ տա կա -
ւին մեծ պո ղո տային քովն տի փո ղոց ներն ու թա ղե րը։ Պէտք ու նինք ու -
րեմն այ սօր ա ւե լի քան եր բեք Սփիւռ քի մտա ծո ղու թե ան մը որ ըլ լայ 
սփիւռ քե ա՛ն մտա ծո ղու թիւն։ Կա՞ն ար դե օք ա սոր նա խադ րե ալ նե րը մօ -
տիկ ան ցե ա լին մէջ։ Կան ան շուշտ։ Բայց չկան  մտա ծո ղու թե ան մը ձե ւին 
տակ բա նա ձե ւո ւած ու բնո րո շո ւած»։ 

 Մար կի հա մար, սփիւռ քը մեր ժո ղո վուր դի ի մա ցա կան կշի ռի յա ւի տե նա կան 
ա րօտն է, կեր պով մը հնո ցը, ո ւր գա ղա փար նե րը կ՚ա ճին, կը մեծ նան, կը լի ա նան 
եւ մեզ կը պատ րաս տեն նոր ճա նա պարհ նե րու։  

Այդ ճա նա պարհ նե րը կու գան ու կ՚ա ճին ան ցե ա լի ծմակ նե րէն ... 
Եր կիր-ար տեր կիր, սփիւռք եւ Հա յաս տան։  
Ու այդ բո լո րին մէջ՝ Մարկ Նշա նեան մտ քի մար դը, որ ա մե նէն ա ւե լի կոչո ւած 

է ըլ  լալ Սփիւռ քի մեր գո յու թե ան (որ մի այն աշ խար հագ րա կան ըն կա լում չէ) իս -
կա կան պա հա պան նե րէն մին։                                                  u
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Փարիզ, 1950։ Նկարին վրայ՝ Յակոբ Տէր 
Յակոբեան, իր տպարանին մէջ։ Յակոբ  Տէր 
Յակոբեան հօրաքրոջս՝ Զարուհիին ամուսինն էր։ 
Ակօ Պապա կը կոչէի զինքը։ Հօրս մահէն ետք 
հայրութիւն ըրած է ինծի, որքան որ կրնար։ 
Յաճախ կ՚այցելէինք իրենց։ Պզտիկ էի, չէի կրնար 
գիտնալ այն ատեն որ Տէր Յակոբեանը 
Պարտիզակի քաղաքապետ եղած էր։ Գիրքեր 
հրատարակած էր ու պիտի հրատարակէր 
(1912ին՝ Ուր խեցիներ ժողվեցի, Պոլիս, իսկ 
մահուան տարին՝ Պարտիզակը խատուտիկ, 
յուշամատեան մը)։ Չէի կրնար գիտնալ որ Rue 
Damesmeի այդ տպարանին մէջ է, որ Յառաջ 
թերթը տպուած էր 1932էն մինչեւ 1953 (Յառաջ 
թերթը, որուն մէջ հեգելով ես հայերէն սորված եմ, 
հայկական աշխարհին ծանօթացած եմ, ցրուած 
հայութեան հետ անգիտակցաբար կապ պահած 
եմ, գրիչ շարժողներու անուններուն մէկ առ մէկ 
տեղեակ դարձած եմ, մահը հեռացուցած եմ 
հետզհետէ, ընտելանալով անոր հետ)։ Չէի կրնար 
գիտնալ որ Շահան Շահնուրը Տէր 
Յակոբեաններուն բարեկամն էր, որ այդտեղ վերը՝ 
իր սենեակը ունէր, ուր օրուան մէջ 
լուսանկարչական ռըթուշով կը զբաղէր։ Բայց 
ամէն կողմ թուղթերով ու գիրքերով լեցուած էր։ 
Հոն է որ դեռ պատանի՝ ձեռքս առած եմ Ահարոնի 
Մագաղաթները, հիացումով։ Հոն է որ հանդիպած 
եմ Փարիզի այդ շրջանի հայ մտաւորականներուն, 
անոնց՝ որոնք հայերէն կը գրէին, հայերէն գիրն ու 
լեզուն կ՚ապրեցնէին օտարութեան մէջ։

Տովիլ, 1954։ Նկարին վրայ՝ հայրս, Վիկտորիա 
մօրաքը, Զարուհի Տէր Յակոբեանը եւ մեծ մայրս։ 
Վիկտորիան մեծ մօրս քոյրն էր։ Ամէն վերապրող 
ունի իր ուրոյն պատմութիւնը։ Մերինները 
վերապրած են (ու Վիկտորիան ալ յատուկ տեղ մը 
ունի իմ կենսագրութեանս մէջ), որովհետեւ ինքը՝ 
Վիկտորիան տարագրութեան ճամբուն վրայ վար 
դրուած է Սվազի քայմաքամին կողմէ։ Տասնվեց 
տարեկան էր։ Պարզ խօսինք. բռնաբարուած է, 
զաւակներ ունեցած է։ 1918ին փախած է 
անգլիացիներուն հետ, թուրք երեխաները ետին 
ձգելով անշուշտ։ Նախ՝ Պոլիս, յետոյ՝ Պոսթոն, 
մինակը։ 36 տարի չէ տեսած մեծ մօրս։ Բայց 
կապի մէջ մնացած են։ Այն ատեն ճամբորդել 
չկար։ Տեսնուիլ չկար։ Ո՛չ իսկ հեռաձայնել։ Ամէն 
ինչ կ՚ըլ լար գիրով, անգամ մը եւս։ Ու վերջապէս՝ 
1954ին Վիկտորիան մեզի եկած է այցելութեան։ 
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Փարիզ, 1979, Թորոնթօ, 2001։  Վահէ Օշականին հետ։ 
Արշակին աշխատանոցն է։ Հոն կը մնար երբեմն Վահէն 
երբ Փարիզ կ՚այցելէր։ Մինչեւ վերջը՝ Վահէն հաւատարիմ 
մնացած է Արշակին, անոր նկարները զետեղելով եւ 
ուրեմն ցուցադրելով իր գիրքերուն մէջ։ Վահէ Օշականին 
մասին գրած էի, Քառուղի հատորին առիթով, 1973ին։ Իսկ 
1977ին, ինքն է որ ինծի անակնկալ ու ճակատագրական 
նամակ մը յղած էր, խնդրելով որ յօդուած մը 
պատրաստեմ հօրը՝ Յակոբ Օշականի մասին, Նիւ Եորքի 
անգլիալեզու Ararat եռամսեային համար։ 
Պատասխանատուութեան զգացումը հոն բոյն ըրած է 
մէջս, եթէ չէր ըրած ատկէ առաջ։ Այդպէս է ամէն 
պարագայի որ սկսայ լրջօրէն Յակոբ Օշական կարդալ, 
յետոյ անոր մասին գրել ու դասախօսել, հայերէն եւ 
ֆրանսերէն, Փարիզ, Լոս Անճելըս եւ քիչ մը ամէն տեղ, 
մինչեւ 2008ի գիրքս՝ Le Roman de la Catastrophe 
[Աղէտին վէպը]։ Հայերէն գրուածները անտիպ են։ Իսկ 
Վահէի բանաստեղծութան մասին երկար 
ուսումնասիրութիւնս (գրուած 1984ին) տարիներ ետքը 
միայն լոյս տեսաւ, Հասկ տարեգիրքին 
մէջ, այս մէկը՝ յամառ բայց անյայտ աղբիւրէ բխող 
դիմադրութեան մը հետեւանքով։ Վահէն իր հօրմէն ետք, 
եւ շատ տարբեր պայմաններու տակ, Սփիւռքի 
ինքնագիտակցութիւնը կը ներկայացնէր, 
ամբողջութեամբ ու միս-մինակը։  

Նիւ Եորք, 1998։ Նախորդ տարին՝ Գոլումպիա 
համալսարանի պատերէն ներս Եղիշէ Չարենցի 
ծննդեան հարիւրամեակին առիթով գիտաժողով 
մը կազմակերպած էի։ Ուրեմն 1998ին՝ կարգը 
եկած էր Յակոբ Օշականին, որուն մահուան 
յիսնամեակն էր։ Նկարին վրայ՝ մասնակիցներն են. 
Վահէն կայ անշուշտ։ Կայ Պօղոս Սնապեանը։ 
Աջին՝ Գրիգոր Յակոբեանը, Հայաստանցի մեր 
գրականագէտ բարեկամը, որ դժբախտաբար 
հոգին աւանդեց 2005ին։

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ

Թորոնթօ։ 2001ի լուսանկարին վրայ՝ մահէն քանի 
մը ամիս ետքն է, յուշ երեկոյ մը, Թորոնթոյի մէջ, 
իր պէյրութցի բարեկամներուն կողմէ 
կազմակերպուած։ Պատին վրայ փակցուած իր 
պատկերին հետ՝ իր յիշատակն է որ կը սաւառնի 
մեր գլուխներուն վերեւ։ Հինէն փոխանցուած նոյն 
պատասխանատուութիւնն է նորէն, պատկերի 
վերածուած։ Լեզուին հանդէպ։ Արուեստի ու 
մտածողութեան հանդէպ։ Սփիւռքի հանդէպ։ 



ԳՐԵԼ Մարկ Նշա նե ա նի մա սին` հրա շա լի պի տի լի նէր․ դէ հօ մար դու ե րե սին 
չես գո վե լու ի րեն, ոչ էլ կե նա ցի ա ռիթ ներ են լի նում, որ աչ քե րին նայե լով ա սես, 
թէ որ քան բարձր ես գնա հա տում իր` ա սես մի ո ղջ հաս տա տու թե ան աշ խա տան -
քը հայ կա կան վեր լու ծա կան, փի լի սո փա յա կան մտ քի կի սա դա տարկ սե նե ա կում, 
եւ թէ ի նչ պէս է նա ի րե նով լց նում այդ սե նե ա կը` նո րա նոր մի ջան ցիկ դռ ներ բա -
ցե լով Ռո բին զոն Կրու զոյիդ հա մար: Կա մուրջ ներ շատ կան աշ խար հում, բայց 
այդ ի նքն է, որ կա մուր ջը քո հայ կա կան դռ նից է գցում դէ պի մեծ աշ խար հի մեծ 
մտ քի խաչ մե րուկ ներ:  

Եւ ու րեմն նս տել ճեր մակ գուգլ-դո քի առ ջեւ: Օ րեր ու օ րեր շա րու նակ: Սե ւեռ -
 ւել մկ նի կի թար թող գծի վրայ եւ չկա րե նալ կենտ րո նա նալ: Կող քի սե նե ա կում 
մայրդ ող բում է պա տե րազ մից յե տոյ ան գամ զո հո ւած կամ գե րե վա րո ւած հեր -
թա կան զի նո ւո րի կամ գիւ ղա ցու հա մար, իր հե ռուս տա ցոյ ցից լսո ւող ձայ նը գու -
ժում է, թէ ի նչ պէս Հա յաս տա նի սահ ման նե րին կամ նոյ նիսկ դրա նից ներս ա դըր- 
 բե ջան ցի զի նո ւոր նե րը ծե ծել ու նո ւաս տաց րել են հայ հո վո ւին ու բա նա կայի նին, 
գո ղա ցել կո վերն ու ոչ խար նե րը, քշել սե փա կան ար տը վա րող հո ղա գոր ծին, մըղ -
ձա ւան ջային ե րազ նե րումդ զո հո ւած գոր ծըն կեր ու ու սա նողդ են, ի սկ բնիկ հայ -
կա կան Ար ցա խը, որ տեղ պար բե րա բար ա միս նե րով գնում է իր դա սա ւան դե լու, 
կր կին յայտ նո ւել է Շու շի ի կո տո րած նե րի մա սին Ման դելշ տա մի բա նաս տեղ ծու -
թե ան ֆայ տոն չու մե տա ղա լա րէ մտ րա կի տակ․․․ Ի նչ պէս Ա րեւմ տե ան Հա յաս տա -
նում: Մէկ դար ան ց` նոյ նը: Օ րեր ու օ րեր շա րու նակ փոր ձել քեզ պո կել էդ 
գոր ծըն կեր, ու սա նող, հո վիւ ու զի նո ւո րից, որ մօ տե նաս Մար կին, ու վեր ջա պէս 
հաս կա նալ, որ դու էլ դէ պի Մարկ կա մուր ջը պի տի գցես հէնց քո դռ նից, որ տեղ 
էդ հո վիւն է կանգ նած: Ու յան կարծ յայտ նա բե րել, որ ի զուր է իր փոր ձում շե ղուել 
հո վո ւից, էդ հո վիւն ու Մար կը ո ւղ ղա կի կա պո ւած են ի րար մի կամր ջով, որ ա -
ռա ջին հայե աց քից չի ե րե ւում: Ու պի տի տե սա նե լի դարձ նես էդ կա մուր ջը: Եւ 
ու րեմն յետ գնալ մին չեւ էն կա մուր ջը, որ քեզ ու Մար կին հան դի պեց րեց` Ա մե րի -
կա:  

Երբ ու զում եմ յի շել իմ ու Մար կի ա ռա ջին հան դի պու մը, աչ քիս ա ռաջ է 
յայտն ւում նի ւե որ քե ան ա րե ւոտ օ րն ու Հուդ սոն գե տը, ո րի ա փին քայ լե լով զրու -
ցում է ինք 1998 թ․ աշ նա նային ետ կէ սօ րին: Զար մա նա լի է այս պատ կե րը որ պէս 
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ծա նօ թու թե ան սկիզբ, քա նի որ ի րա կա նում ա ռա ջին հան դի պու մը ե ղել էր դրա -
նից ա միս ներ ա ռաջ Գլեն դէ լում, որ տեղ իմ գիր քը ներ կա յաց նող խօսք էր ա սում 
նա: Ի սկ դրա նից էլ ա ռաջ նրա մա սին լսել է ի ե րե ւա նե ան իմ մա թե մա տի կոս բա -
րե կա մից, որ հի ա ցած պատ մում էր Մար կի աշ խա տանք նե րի մա սին, Կա մի մա -
սին ու ներ կայ էր նաեւ գլեն դէ լե ան ե րե կոյին` ակ նա ծան քով սպա սե լով շնոր հան - 
դէ սի ա ւար տին, որ պէս զի մի քա նի բառ փո խա նա կի Մար կի հետ: 

 Հա պա ին չո՞ւ է նի ւե որ քե ան գե տափ նե այ մեր ճե մը այս պէս տպա ւո րո ւել մեր 
ծա նօ թու թե ան ա կունք նե րից, ին չո՞ւ է յի շո ղու թիւնս այս պէս կա ռու ցար կել: Ա ւե -
լին` մտա պատ կե րիս մէջ ես իմ մաշ կի մէջ չեմ, այլ հե ռո ւից դի տում եմ եր կու հո -
գու, եր կու հայի, որ աշ խար հի տար բեր ցա մա քա մա սե րից ե կել ու հան դի պել են 
մի մե անց ա մե րի կե ան գե տա փին, որ տեղ, աս տո ւա՜ծ իմ, զրու ցում են ոչ ա ւել, ոչ 
պա կաս` հայ գրա կա նու թե ան մա սին: Ես Սա րոյե ա նի « Հայը եւ հայը» պատ մը -
ւած քի մեծ սի րա հար նե րից չեմ․ ե րբ ճամ բոր դում ես` գր պա նումդ ոչ թէ Ա մե րի -
կայի, այլ Հա յաս տա նի ան ձնա գիր, ե րբ հա մերկ րա ցի ներդ տա րի նե րով կախ ւում 
են հեր թա կան նա խա գա հի շուր թե րից` սպա սե լով, որ Ա մե րի կան ճա նա չի հայոց 
ցե ղաս պա նու թիւ նը, չես կա րող « Հա յաս տան չկայ, Ա մե րի կա էլ չկայ» ա սե լու միա -
մը տու թիւնն ու նե նալ, տար բե րու թիւ նը մաշ կով ես զգում, բայց չեմ կա րո ղա նում 
չու նե նալ պատ մո ւած քի հե րոս նե րի զգա յա կան լից քը` գե տափ նե այ ա րե ւի տակ 
քայ լող եր կու` հա զիւ ծա նօթ նե րի այդ պատ կերն ի մտի: Գու ցէ պատ ճառն այն է, 
որ ես ե կել է ի ե րկ րա շար ժից ու պա տե րազ մից կի սա ւեր Հա յաս տա նից եւ հրաշք 
է ի ըն կա լում, որ աշ խար հի տար բեր ծայ րե րից եր կու հայ դեռ կա րող են հան դի -
պել ու գրա կա նու թե ան մա սին զրու ցե լու շռայ լու թիւն ի րենց թոյլ տալ: Ի հար կէ, 
Հա յաս տա նում էլ, գո նէ իմ շր ջա պա տում, զրու ցում է ինք գրա կա նու թե ան մա սին, 
բայց դա մի տե սակ սահ մա նային, գո յա պաշ տա կան խօ սոյթ էր` տա ռա ցի օ րէն 
սո վի ու խա ւա րի մատ նո ւած մի աշ խար հում․ գա լի քի, ձգ տում նե րի, հե ռան կար -
նե րի մա սին չէր, այլ մի այն այ սօ րո ւայ ապ րե լի քի: Ի սկ Հուդ սո նի ա փին գրա կա -
նու թիւ նը ապ րե լու, լի նե լու գտ նո ւած ձեւ էր, թէ պէտ` գո ղա ցած, ի նչ պէս յե տոյ 
պի տի կար դայի Մար կի մի հար ցազ րոյ ցում․ 

Գ րե լը մե զի հա մար աս պա րէզ մը չէ, կ՚ու զեմ ը սել` յա ռա ջուց ո րո շադ րը -
ւած, ո րուն տո ւե ալ նե րը սպա սէ ին մե զի կազմ ու պատ րաստ, յա ւի տ-
եանս յա ւի տե նից: Այլ ի ՞նչ: Այլ ստի պո ղու թիւն մը, ճամ բայ բա նալ մը, 
չխեղ դո ւիլ մը, կր կին ու կր կին` փնտ ռել մը: Մենք զմեզ: Ստեղ ծել ժա մա -
նակ մը, այ սինքն` «ե րէկ» մը ու «այ սօր» մը, որ ըլ  լայ մե րը, քա նի որ մենք 
չէ ինք նախա տե սո ւած: Մենք մեր ստեղ ծումն  ե նք: «Ժա մա նակ» մը ստեղ -
ծել պէտք էր: Եւ այդ` կ՚ըլ  լայ մի այն գրե լով: Մենք չէ ինք նա խա տե սո ւած, 
ի հե ճուկս ա մե նայ նի: Եւ այդ պատ ճա ռով է, որ ես կը գրեմ: Մե զի սպա -
սող չկար: Տու նը պարապ էր, ե րբ ժա մա նե ցինք այս աշ խար հը: Ա մէն 
մարդ` մեկ նած: Բա նա լին` փաս փա սին տա կը: Ու րեմն նաեւ` ո ՛չ մէկ ար -
ժե չափ: Ա մէն ի նչ` գո ղօ նի հան գա ման քով: Կ՚առ նենք ի նչ որ ան հրա ժեշտ 
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է, վե րապ րե լու հա մար, հո՛ն ո ւր կը գտ նենք զայն: Մե զի չէր տրո ւած, հե -
տե ւա բար` կը գող նանք: 

 Բայց այդ ա րե ւոտ օ րը, ե րբ դեռ չէ ի կար դա ցել սա, Մար կը նախ Կո լում բի այի 
հա մալ սա րա նի իր սե նե ա կում, ա պա` գե տա փին, այն քան հզօր ու ա մե նա կա րող 
էր ե րե ւում աչ քիս` ի նչ-որ ան տե սա նե լի ձե ւով ցու ցա նե լով, որ գրե լով կա րե լի է 
ստեղ ծել սե փա կան, հայ կա կան ժա մա նա կը: Ու թէ պէտ մէջ բե րածս հա տո ւա ծում 
նա խօ սում է Սփիւռ քի մա սին, բայց այ սօր, յատ կա պէս այ սօր, ե րբ գրում եմ այս 
տո ղե րը մշու շոտ ա պա գայով Հա յաս տա նից, ա սես` դարձ ի շր ջանս պատ մու- 
 թե ան փա կու ղու առ ջեւ, «ե րեկ»ի ու «այ սօր»ի կրկ նու թե ան մտա վա խու թե ամբ, 
մտա ծում եմ` հի մա ո ՞ր քրք րո ւած « փաս փաս»ի տա կից գտ նեմ ժա մա նա կի բա -
նա լին, որ գո ղա նամ Հուդ սո նի ա փի հան դի պու մից յու սա վառ այն ե րի տա սարդ 
բա նաս տեղ ծու հուն, որ թո ղեց ա մե րի կե ան ե րա զանքն ու վե րա դար ձաւ Հա յաս -
տան` զար մա նա լի օ րէն ոչ թէ հո ղից ու ե րկ րից, այլ ան հող Սփիւռ քի Մար կից ո ւժ 
ստա ցած:   

Թէ պէտ ի րա նա հայ` կար ծես այդ օ րը ես ա ռա ջին ան գամ հան դի պե ցի Սփիւռ -
քի հետ, Սփիւռ քի մի շեր տի, տե սա կի հետ, ա ռանց ո րի չես կա րող ըն կա լել այն 
ամ բող ջա պէս: Ու ես տե սայ դրա չգի տակ ցո ւած ու ժը: Հի մա հաս կա նում եմ` ոչ 
մի այն Հա յաս տա նը, այլ նաեւ ին քը Սփիւռքն է իր ու ժից ան տե ղե ակ: 

Յի շում եմ` ի թիւս այ լե ւայլ բա նե րի` ա րե ւոտ գե տա փին խօ սե ցինք նաեւ գլեն -
դէ լե ան հան դիպ ման այդ նոյն օ րե րին Հա յաս տա նից Ա մե րի կա դրա մա հա ւա քի ե -
կած գրա կան հեր թա կան ձեռ նար կի մա սին: Մար կը ջղայ նա ցած էր, ու ես չէ ի հաս - 
կա նում պատ ճա ռը: Դէ լաւ, ես էլ չեմ հա ւա նում էդ ձեռ նար կը` հրա շա լի ի մա նա -
լով, որ դրա նպա տա կը գրա կա նու թե ան զար գա ցու մը չէ, ի նչ պէս ներ կա յաց ւում 
էր, այլ գրող ըն կեր նե րի ու սե փա կան ապ րուս տը հո գա լը, բայց դէ, ո չինչ, ծանր է 
հա յաս տան ցի գրող նե րի վի ճա կը․․․ Մար կը պոռթ կաց` գի տե՞ս, որ Իշ խան Ճին պաշ -
ե ա նը չի կա րո ղա նում գրել, քա նի որ ստի պո ւած պի տի աշ խա տի․․․ Չգի տէ ի: Իշ -
խա նի վէպն ար դէն կար դա ցել է ի, գի տէ ի, թէ ի նչ մեծ ո գե ւո րու թիւն է ա ռա ջաց րել 
ա րեւմ տա հայե րէ նով, ա ւե լին` լո սան ջե լէ սե ան սփիւռ քե ան խառ նարա նում ա ռա -
ջա ցած իւ րա յա տուկ լե զո ւով ժա մա նա կա կից վէ պի յայտ նու թիւ նը: Բայց չէ ի հաս -
կա նում, որ սփիւռ քա հայ գրող նե րը նոյն պէս խն դիր ներ ու նեն: Ա ւե լին` ա ւե լի վա - 
ղուց ու նեն` ի տար բե րու թիւն գո նէ Սո վե տա կան Հա յաս տա նում ա պա հո վո ւած 
հա յաս տան ցի գրող նե րի: Չէ ի հաս կա նում Մար կի գո րո վը ա րեւմ տա հայե րէն ժա -
մա նա կա կից գրա կա նու թե ան ա մէն մի ծի լի հա մար: Եւ ա ռա ջին ան գամ տե սայ 
մի ո ղջ հա մայն քի` « գո ղա նա լով» լի նե լու ճի գը: Ա ռա ջին ան գամ տե սայ կո րու սե ալ 
աշ խար հի` գրա կա նու թե ամբ վե րապ րո ղի չխեղ դո ւե լու մտա ւո րա կան մտա հո գու -
թիւ նը: Տա րի ներ ան ց այդ նոյն գո րովն էր Մար կի դէմ քին,  ե րբ Հա յաս տա նում հիւ -
րըն կա լո ւե ցինք Բե կոր եւ Մա րի լու Փա փա զե ան նե րի տա նը, եւ տան տէ րե րը 
մի ացրել է ին բէյ րու թե ան հայ կա կան ռէփ: Տա ռա ցի օ րէն ա մէն մի ծի լի հա մար, երբ 
կոր սո ւող լե զուն ժա մա նա կա կից կե ան քի ու մշա կոյ թի բո վերն էր մտ նում: 

ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   74



 Տե սայ, բայց ո ղջ խո րու թե ամբ ա ւե լի ըն կա լե ցի հե տա գա յում, տա րի նե րի ըն -
թաց քում Մարկ Նշա նե ա նի հետ հա մա գոր ծակ ցու թե ան այն բո լոր ար դիւնք նե -
րից, որ յայտ նո ւե ցին Հա յաս տա նում իբ րեւ գր քեր ու դա սա խօ սու թիւն ներ, որ 
կազ մա կեր պում է ինք ես ու Վա հան Իշ խա նե ա նը Ինք նա գիր հան դէ սով ու ա -
կում բով: Եւ ա ռա ւել ե ւս հաս կա նում եմ հի մա, այս դա ժան օ րե րին, ե րբ Հա յաս -
տա նը ժա մա նա կից դուրս յայտ նո ւե լու վտան գի ա ռաջ է կանգ նած: Ու այ հէնց 
հի մա, հէնց էս պա հին, որ գրում եմ այս տո ղե րը թուրք-ա դր բե ջա նա կան օ ղա կի 
մէջ սեղ մո ւած Հա յաս տա նից, ե րբ ա մէն օր ա դր բե ջան ցի նե րը կի լո մետր առ կի լո -
մետր ներս են խցկ ւում ե րկ րի սահ ման ներ, սահ մա նա մերձ գիւ ղե րից մար դիկ են 
ա ռե ւան գում, փոք րիկ ե րկ րի կո ղե րը կր ծո տե լով` սպառ նում են մին չեւ Ե րե ւան 
հաս նել, ի սկ Ար ցախ գնա լու հա մար պի տի մի քա նի ա դր բե ջա նա կան ու ռու սա -
կան պա հա կա կէ տե րի քն նու թիւնն ան ցնել, ու նոյ նիսկ դրա նով Ի րա նը որ պէս 
ծնն դա վայր ու նե ցո ղիս հա մար իմ թոյլ տո ւու թիւն ստա նա լը դեռ հարց է, այ հի -
մա եմ հաս կա նում, որ Հա յաս տանն էլ է վե րապ րող, սի րե լի Մարկ․․․  

 
Ինչ քան ու ի նչ պէս են սա հաս կա նում Հա յաս տա նում` բարդ հարց է: Մս րայ 

մե լիքն էլ չէր հաս կա նում, որ կի սո ւած է, մին չեւ թափ չտո ւեց ի րեն: Յա մե նայն 
դէպս, յի շում եմ Մար կի` Հա յաս տան այ ցե լու թիւն նե րի, դա սա խօ սու թիւ նե րի ու 
մաս նա ւոր հան դի պում նե րի սկզբ նա կան շր ջա նում ան հա ղոր դու թե ան ո րո շա կի 
պա տը: Սո վե տա կան Հա յաս տա նի, ա պա` ան կա խի գրող, ար տիստ, մտա ւո րա -
կան նե րի ո րո շա կի խմ բի հա մար ա ղէ տը` ցե ղաս պա նու թիւ նը, որ ա նուղ ղա կի-
 օրէն առ կայ էր Մար կի գրե թէ բո լոր ե լոյթ նե րում ու աշ խա տու թիւն նե րում, պատ- 
 մա կան ան ցե ալ էր, հնու թիւն, ո րին ան դրա դառ նա լը չէր բխում հա յաս տա նե ան 
օ րա կար գից: 

Յատ կա պէս տպա ւո րո ւել է դա սա խօ սու թիւն նե րից մէ կը, ո րը յի շե լիս մին չեւ 
հի մա սիրտս սեղմ ւում է: Ե րե ւի 2009 թո ւա կանն է ր․ այդ օ րե րին թուրք մտա ւո -
րա կան նե րի մի խումբ հայե րից նե րո ղու թիւն խնդ րե լու յայտ նի ար շաւն էր սկ սել, 
եւ Մար կը խօ սում էր ներ ման ու հաշ տեց ման տար բե րու թիւն նե րի մա սին, ա սում 
էր, որ հաշ տե ցումը միշտ քա ղա քա կան է եւ միշտ` մի ա լե զու` յաղ թո ղի, կոր ծա նո -
ղի լե զո ւով, ի սկ վե րապ րո ղը լե զու չու նի, դա է իր` զո հի յատ կա նի շը: Ա սում էր, որ 
քա ղա քա կան հաշ տե ցու մը ի նչ-որ ա ռու մով աճ պա րա րու թիւն է, որ հէնց ի րե նով 
ի սկ` հաշ տու թե ամբ, զո հին դա տա պար տում է այ լեւս սու գի ան կա րո ղու թե ան: Եւ 
որ ան հնար է նման քա ղա քա կան նպա տա կով հրա պա րակ ե լած ներ ման ար տա -
յայ տու թե ան մէջ տես նել ի րա կան զղջ ման հա ւաս տիք: Յ ղե լով Դե րի դայի` Հա րա -
ւային Աֆ րի կայի «ճշ մար տու թե ան եւ հաշ տու թե ան յանձ նախմ բի» գոր ծու նէ ու- 
 թե ան մա սին բարձ րաց րած հար ցե րին` Մարկն ա սում էր, որ հաշ տու թե ան գոր -
ծըն թա ցի վտանգն այն է, որ սկզբ նա կան յան ցան քը յետ է մղում ու մո ռա ցու- 
 թե ան տա լիս` ճշ մար տու թե ան հար ցը յանձ նե լով քա ղա քա կան մի ա ւո րին, պե -
տու թե ա նը: Ա սում էր, որ ներ ման եւ հաշ տու թե ան ժա մա նա կը չեն զու գա դի պում, 
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նոյն հար թու թե ան վրայ չեն, քա նի որ հաշ տու թե ան ժա մա նա կը քա ղա քա կան է, 
ի սկ ներ ման ժա մա նա կը` բա րո յա կան, եւ այլն:  

Ես` որ պէս զրու ցա վար, նս տած է ի Մար կից քիչ այն կողմ` իր պէս դէմ քով դէ -
պի լսա րա նը ու տես նում է ի հան դի սա տե սի` գնա լով ա ւե լի ու ա ւե լի ան հա ղոր -
դա ցող դէմ քը: Դահ լի ճում 2008 թ․ քա ղա քա կան շարժ ման ա մե նաակ տիւ 
մաս նա կից ներն ու ջա տա գով ներն է ին, եւ թէ պէտ Մար կը ո ւղ ղա կի օ րէն հայոց 
ցե ղաս պա նու թե ան մա սին չէր խօ սել, բայց ան գամ ա նուղ ղա կի յ ղու մը խան գա -
րում էր նրանց ըն կա լել ու հան դուր ժել նոյ նիսկ «ա ղէտ» բա ռով թե ման քա ղա -
քա կա նից փի լի սո փա յա կա նի տե ղա փո խած խօս քը:  

Ես լա րո ւած է ի․ Մար կի հա յաս տա նե ան այ ցե լու թիւն նե րի սկզբ նա կան շր ջա -
նում միշտ էլ լար ւում է ի նրա ու հա յաս տան ցի մտա ւո րա կան նե րի մի ջեւ մե դի ու -
մի իմ դե րից, որ չգի տես ին չու է ի յանձն ա ռել` սր տի դո ղով: Թանկ բան գտած ու 
ըն կեր նե րի հետ բերկ րան քը կի սել ու զող ե րե խայի պէս է ի, որ պի տի վշ տա նար, 
ե թէ ար ժա նի ըն կա լում ու փո խըմբռ նում չտես նէր: Նման փոր ձա ռու թիւն ու նե -
ցել է ի, ե րբ ու րիշ սփիւռ քա հայ բա րե կամ ներ է ի հա յաս տան ցի ըն կեր նե րի հետ 
ծա նօ թաց նում, եւ բա ւա կան էր նրանք ա սէ ին, որ թուր քա կան ապ րանք չեն 
գնում, որ հա յաս տան ցի նե րը զար ման քով կամ քա մահ րան քով վե րա բե րո ւէ ին 
ան գամ ի րեն ցից շատ ա ւե լի ար ժա նա ւոր ու բարձ րա կարգ մաս նա գէտ նե րին: Թէ -
եւ վա ղուց ար դէն ըն տել ու ներգ րա ւո ւած հա յաս տա նե ան ար տիս տա կան, մտա -
ւո րա կան այն շր ջա նակ նե րին, որ յա ւակ նում է ին մարմ նա ւո րել «ա ռա ջա դի- 
 մա կան» կե ցո ւածք, նախ կին սփիւռ քա հայս միշտ էլ օ տա րո ւա ծու թե ան զգա ցում 
է ի ու նե նում, ե րբ խօս քը վե րա բե րում էր ե ղեռ նին ու հայ-թուր քա կան յա րա բե -
րու թիւն նե րին: Այդ շր ջա նակ նե րում հա մա րե ա հա մա տա րած իշ խում էր « ռացիո -
 նալ» ու «պ րագ մա տիկ» յոր ջոր ջո ւող մօ տե ցու մը, որ հեգ նան քով ժա մա նա կա- 
վ րէպ ու ար կա ծախնդ րա կան էր հա մա րում Թուր քի այի քա ղա քա կա նու թե ան 
քն նա դա տու թիւ նը: Դա ան ցե ալ էր, պէտք է մե ռել նե րը թա ղէ ին ի րենց մե ռել նե -
րին, ի սկ ող ջե րը պէտք է հաշ տու թե ան եզ րեր գտ նէ ին « նոր» Թուր քի այի հետ: Ու 
ես ի նձ մե նակ է ի զգում մի մի ջա վայ րում, որ տեղ այս տե սա կէ տին հա կադ րո ւող 
դիր քը զուտ կու սակ ցա կան քա ղա քա կա նու թե ան բնոյթ ու նէր, մինչ դեռ « ռա ցի ո -
նալ նե րը» բռ նագ րա ւել է ին «ա ռա ջա դէմ մտա ւո րա կա նու թե ան» ա թոռն ու ո ղջ 
խօ սոյ թը` ի րա կա նում հէնց ցե ղաս պա նու թե ան մո ռաց ման գնով հաշ տեց ման 
գիծ վա րող կոնկ րէտ կու սակ ցու թե անն ա ջակ ցե լով: 

 Բայց ան գամ այս քա նը քաջ ի մա ցողս ցն ցո ւե ցի, ե րբ Մար կի դա սա խօ սու-
 թե ան ա ւար տին դահ լի ճից ար ձա գան գը ե ղաւ էս պի սի մի ա ռա ջարկ, թէ ցե ղաս -
պա նու թե ան թե ման մար դու ի րա ւունք նե րի հարց է, թող սփիւռ քա հայե րը ի րենց 
խն դիր նե րով դի մեն մի ջազ գային դա տա րան․․․ Այ սի՞նքն: Այ սինքն` ի նչ էք մեզ 
խան գա րում « ձեր» խն դիր նե րով, հար ցեր ու նէք, դի մէք դա տա րան, Հա յաս տա նը 
հար ցեր չու նի, ու զում է հաշ տո ւել Թուր քի այի հետ: Այ սինքն` ոչ մի ըն կա լում 
Մար կի բուն թե մայի, որ ոճ րա գոր ծու թե ան հար ցը քա ղա քա կան նպա տա կա յար -
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մա րու թիւ նից դէ նը` փի լի սո փա յա կան ու է թի կա կան հար թու թե ան մէջ էր դի տար -
կում: Ու րեմն ան հա ղոր դու թիւն չէր, գի տակ ցո ւած հրա ժա րում էր այն «ա ռա ջա -
դէմ» մտա ւո րա կան նե րի կող մից, որ նոր Հա յաս տա նի գլ խին այ լեւս թուր քա կան 
սպառ նա լիք չէ ին տես նում` ի րենց ե րա զած ու ըն թա ցիկ «յե ղա փո խու թե ան» ա -
լի քին բազ մած: Հաշ տու թիւն ու բա րե կա մու թիւն էր բե րե լու այդ «յե ղա փո խու -
թիւ նը»: Ե թէ ան ցե ա լը մո ռա նային: Եւ ու րեմն Մար կը, ան գամ հայ կա կան բնա- 
ջն ջու մի թե մայով ո ւղ ղա կի չխօ սե լիս, յի շեց նում էր մի բան, որ ի րենք մո ռա նալ   
է ին ու զում: Ի սկ հի մա ա հա կանգ նած ե նք այդ մտայ նու թե ան իշ խա նութե ան 
հաս նե լով մար մին ստա ցած այ սօ րո ւայ ի րա կա նու թե ան ա ւե րակ նե րի մէջ: « Հաշ -
տու թիւ նը» բե րե ցին թուր քա կան բայ րաք թար նե րը` կտուց նե րին ֆոս ֆո րային ձի -
թե նու ճիւ ղեր: Եւ տա պա նը խոր տա կո ւեց:  

Ի՞նչ էր զգում Մար կը այդ տե սա կի ար ձա գան գի ժա մա նակ` չգի տեմ, բայց իմ 
աչ քին ին քը հէնց մարմ նա ւո րում էր Բլան շոյի մա սին իր դա սա խօ սու թիւն նե րում 
նկա րագ րած վե րապ րո ղին: Ի նքն իր վկան չէր, ոչ էլ վկա յում էր իր նախ նի նե րի 
մա սին, պաշտ պա նում էր նրանց ան վկայ լի նե լու` իր ձե ւա կեր պած հան գա ման -
քը` որ պէս զի ցոյց տայ « բա ցար ձակ վե րապ րող»ին, ո րի գլ խա ւոր յատ կա նի շը 
հէնց վկայել չկա րե նալն է, ի սկ ա հա դահ լի ճից ի րեն ու ղար կում է ին ի րա ւա կան 
ա տե ան ներ ու պատ մու թե ան դա տաս տան, որ պէս զի փաս տե րով ա պա ցու ցի, այ -
սինքն` այն, ի նչ ա ռա ջար կում են դա հիճ նե րը ի րենց զո հե րին: Ես լսում ու նա յում 
է ի Մար կին` տես նե լով իր ա սած « բա ցար ձակ վե րապ րող»ին, որ դա սա խօ սում էր 
սե փա կան պատ մու թիւ նը «վ կայել չկա րե նա լու» մա սին` ի նքն ի րեն դարձ նե լով իր 
փոր ձարկ ման ա ռար կան, ի նչ պէս մի ու րիշ դա սա խօ սու թե ան մէջ բնու թագ րում 
էր Նից չէ ին:  

Այ նո ւա մե նայ նիւ, Մար կը հե տա գա յում պա տաս խա նեց նաեւ այդ ա ռա ջար -
կին իր դա սա խօ սու թիւն նե րով եւ յատ կա պէս Ի նք նագ րում հրա պա րա կո ւած 
«Ինք նիշ խա նու թիւն եւ գե րիշ խա նու թիւն» ե րկ մա սա նոց յօ դո ւա ծում` կար ծես 
ճա կա տագ րի հեգ նան քով ար դէն սե ղա նին ու նե նա լով Մար դու ի րա ւունք նե րի 
եւ րո պա կան դա տա րա նի` Փէ րին չէ քի` ցե ղաս պա նու թիւ նը հեր քե լու ի րա ւուն քը 
հաս տա տող վճի ռը: Եւ ցոյց տո ւեց, թէ ի նչ պէս 2009ի դա սա խօ սու թե ան այդ լսա -
րա նը, որ այն պէս բաղ ձում էր մի ա նալ «ա ռա ջա դէմ» մարդ կու թե ան շար քե րին, 
ի րա կա նում զուտ ազ գային պե տու թե ան դի տանց քից էր նա յում դէպ քե րին` 
չհաս կա նա լով, որ ո րե ւէ ազ գի, ժո ղովր դի բնաջն ջու մը ո ճիր չէ լոկ այդ ազ գի դէմ, 
այլ ո ղջ մարդ կու թե ան:   

Ժա մա նա կի ըն թաց քում, սա կայն, տա րի ներ շա րու նակ ո րո շա կի պար բե րա -
կա նու թե ամբ նո րա նոր դա սա խօ սու թիւն նե րի ու հա դի պում նե րի շնոր հիւ Մար -
կը կոտ րեց այդ ան հա ղոր դու թե ան պա տը: Յի շում եմ, թէ ի նչ պէս էր զար մա ցել, 
ե րբ իր հե ռուս տա տե սային դա սա խօ սու թիւն նե րից մէ կի ժա մա նակ դի մա ցը նըս -
տած չե րե ւա ցող զրու ցա վա րը ար տա սո ւել էր: Լրագ րո ղը մինչ այդ չէր ի մա ցել, 
որ փի լի սո փա յու թիւ նը կա րող է հէնց քո մա սին լի նել, որ ժա մա նա կա կից մտա -
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ւո րա կան գոր ծի քա կազ մը հնա րա ւո րու թիւն կա րող է տալ խօ սել ու մտա ծել սե -
փա կան ժո ղովր դի ա ղէ տի ու դրա տրաւ մա նե րի մա սին, ո րոնց ան դրա դառ նա լը 
ռէ ալ-փո լի թի քե ան քա րոզ չու թե ամբ բա նադր ւում են ու պի տա կա ւոր ւում որ պէս 
ան ցե ա լին կառ չե լու ժա մա նա կավ րի պանք եւ հեգ նան քի ար ժա նա նում: Յան -
կարծ ա զա տո ւել էր «ա ռա ջա դէմ ներ»ի աչ քին յե տամ նաց ու յի մար հա մա րո ւե -
լու ա մօ թից` տես նե լով, որ այդ թե մայով էլ կա րե լի է խե լա ցի բա ներ ա սել: Եւ այդ 
ար ցունք նե րը իր ա զա տագր ման, փակ լե զուն բա ցե լու հա մար է ին հո սել:  

Այս պէս, Մար կը լե զու էր տա լիս հա յաս տան ցի համ րե րին, ու դա լե զու էր ոչ 
մի այն ձայ նա զուրկ նե րի, այլ նոյ նիսկ էդ ձայ նի, էդ լե զո ւի ան հրա ժեշ տու թիւ նը չըզ -
գա ցող նե րի հա մար, որ վեր ջա պէս ըն կա լում է ին` ո չինչ այն քան չի սնում միտ քը, 
որ քան սե փա կան փոր ձա ռու թիւ նը խօ սեց նե լու մղու մը: Իմ աչ քի ա ռաջ են կոնկ -
րէտ մար դիկ, ու ես ա րա գա ցո ւած կադ րե րով տես նում եմ նրանց մէջ կա տա ր -
ւած փո փո խու թիւն նե րը․ դա իմ տե սած ա մե նա մեծ ու ի րա կան յե ղա փո խու թիւնն 
էր:  

Ու թէ պէտ այդ մար դիկ շատ չեն, բայց ար դէն կայ այդ լե զուն: Լե զուն, ո րով 
կա րե լի է ար դի ա կան ու մտա ւո րա կան խօսք ա սել Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ 
գիւ ղի նո ւաս տա ցո ւող ու ծե ծո ւող հո վո ւի մա սին, նրա զո հո ւած զա ւա կի ու կոր -
սը ւած տան մա սին` ի հե ճուկս սր բա զա նա ցո ւած Պատ մու թե ան եւ ճշ մար տու -
թիւնն ու ար դա րու թիւ նը ազ գային պե տու թիւն նե րի ի նք նիշ խա նու թե ա նը ստո- 
 րա դա սող մի ջազ գային ա տե ան նե րի: Ի նչ պէս Մարկն է բա ցատ րել` յի շեց նե լով 
Հան նա Ա րենդ տի խօս քը․ «Ազ գային մի ա ւոր նե րու բնաջն ջու մը, ըլ  լան Հրե այ, Լեհ, 
թէ Գն չու, ա ւե լի՛ է, քան հրե այ, լեհ կամ գն չու ժո ղո վուր դին դէմ գոր ծած ո ճիր մը․․․ 
Մի ջազ գային կար գու սարքն է խան գա րո ւա ծը, լման մարդ կու թիւնն է, որ վտան -
գը ւած է»: Մօտ մէկ դար դա սա մի ջո ցից յե տոյ` կր կին նոյն դա սին:                      u 
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Ի. ԴԱՐՈՒ վեր ջին քա ռոր դէն ի վեր 
ա րեւմ տա հայե րէ նը սնու ցա նող ա մե -
նէն ար գա սա բեր մտա ծող նե րէն մէ -
կուն ա ռան ձին հա տո րով պա տո ւե լը 
Բա գի նի պէս կէս դա րէ ա ւելի ա ւան -
դու թիւն ար տադ րած պար բե րա կա նի 
մը հա մար, նախ եւ ա ռաջ կը նշա նա կէ  
լրջօ րէն ստանձ նել պա տաս խա նա տը -
ւու թիւ նը այս մտա ւո րա կա նի աշ խա -
տու թիւն նե րուն պատ շաճ կեր պով ծա- 
 նօ թա նա լու, ի նչ պէս նաեւ ըն դու նիլ ա -
նոնց հետ ստեղ ծա գոր ծօ րէն յա րա բե ր-
 ւե լու դժո ւար մար տահ րա ւէ րը։ Պա տ- 
 ւել, հե տե ւա բար, ը սել է մի ա սին մտա -
ծել, կա րե լի ու թե ան պա րա գային տար -
բե րո ւիլ, ան սպա սե լի եւ վտան գա ւոր 
հար ցադ րում ներ ը նել։ Սոյն գրու թիւ նը 
շար ժուն եւ բաց նկա րագ րու թե ամբ 
պի տի փոր ձէ ու րո ւագ ծել Մարկ Նշան -
ե ա նի ծան րակ շիռ ար դադ րու թիւ նը մեր 
աչ քին զայն կազ մա կեր պող հա մաս տե -
ղու թիւն նե րու ը նդ մէ ջէն։ Վեր ջին ներս 
չեն սահ մա նա փա կո ւիր բնանիւ թե րու 
մա կե րե սային կի րար կու մով, այլ կը մի -
տին նաեւ ե րե ւան բե րել զա նոնք ո րո -
շադ րող վի ճար կո ղա կան հա մա գիր նե- 
 րը։ Նկա րագ րե լու հետ մէկտեղ, հար -
կա ւոր է հե ղի նա կին նե րյայտ ու բա ցա -
յայտ կեր պով որ դեգ րած ստո րո գու- 
 թիւն նե րուն՝ ա նոնց են թադ րու թիւն նե -
րուն եւ ի մաս տա ւո րում նե րուն հան -
դէպ հար ցադ րում ներ զար գաց նե լով 

ըն թա նալ։ Այս պի սով, Նշա նե ա նի աշ -
խա տու թիւն նե րու ոչ ամ բող ջա կան 
մէկ քար տէ սագ րու թե անն է, որ ան շըր -
ջան ցե լի օ րէն եւ յափշ տա կու թե ամբ կը 
ձեռ նար կենք1։ 

  

Ա. «ՎԵՐԱՊՐՈՂԻՆ ԱՐԽԻՒԸ» 
Ի րա պաշտ, փաս տա կեդ րոն ար դի ա -
կա նու թիւնն է մեր ժա մա նա կին տեսք 
տո ւո ղը։ Վեր ջինս ան շուշտ ու նի իր հա -
կե րե սը, զոր Նշա նե ա նի մտա ծո ղու թիւ -
նը տար բեր ա ռիթ նե րով եւ ա ռում նե- 
 րով կը մտա ծէ որ պէս վե րապ րում։ Սա -
կայն, այս տեղ վե րապ րում բա ռը, որ 
չա փա զանց լայն տա րա ծում գտած է 
մաս նա ւո րա պէս « ցե ղաս պա նու թիւն» 
ա պա ցու ցա նող յա ճա խան քով, ի մաս -
տի մա կար դակ կը փո խէ։ Ան սո վո րա -
կան ի մաս տով չի յ ղո ւիր բր տու թե նէ 
մա զա պուրծ ե ղած մէ կու մը  կամ հա -
ւա քա կա նու թե ան մը, ո րուն հա մար 
այդ փոր ձա ռու թե ան ճշ մար տու թե ան 
են թադ րա բար մատ չե լի է եւ որ, հե տե -
ւա բար եւ տա կա ւին են թադ րա բար, ա -
նի կա ի վի ճա կի է փո խան ցե լու ի րա- 
 պաշտ պատ մու թե ան ըն ծա յած

 
մի ջոց -

1 Այս գրու թիւ նը ա ռա ջին կէսն է Նշա նե ա նի վաս -
տա կին ան դրա դար ձող մեր աշ խա տա սի րու-
 թեան։ Չնե րառ ո ւած բա ժի նը կը ներ կա յաց նէ 
մտա ւո րա կա նին ա մօ թի, ներ ման, կրկ նու թե ան 
եւ թարգ մա նու թե ան ա ռն չո ւող խորհր դա ծու -
թիւն նե րը։ 

ԲԱՑ ՀԱ ՄԱՍ ՏԵ ՂՈՒ ԹԻՒՆ ՆԵՐ
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նե րով2։ Նշա նե ա նի գրու թիւն նե րը վե -
րապ րու մի ի մաս տը կը փո խեն զայն 
սեր տօ րէն ա ռն չե լով ա ղէ տի ար ձա նագ -
րու թե ան սա րի քը կազ մող «վ կա յու- 
 թե ան կա ռոյց»ին3, զոր բա զում գրու -
թիւն ներ կ՚ու րո ւագ ծեն ա նոր յա տուկ 

պատ մա կա նու թե ան այս կամ այլ դր սե -
ւո րում նե րով։ Ա նոնց մէջ բա նող ը նդ -
հա նուր դրոյ թի մը բա նա ձե ւու մը սա - 
կայն կա րե լի է տալ. վե րապ րու մը կ՚ար -
ձա նագ րէ ա ղէ տի փոր ձա ռու թիւ նը վը- 
կայե լու ան կա րե լի ու թիւ նը։ Ա րդ, «փոր -
ձա ռու թիւն» բառ-եզ րը ճիշդ չէ, քա նի 
որ ա նի կա կ՚են թադ րէ են թա կայ-վ կայ 
մը։ Մինչ դեռ, ի նչ պէս ար դէն նշե ցինք, 
վե րապ րու մը կը «վ կայէ» (կ ՚ար ձա նագ -

րէ) վկա յու թե ան ան կա րե լի ու թիւ նը4։ 
Հե տե ւա բար, ե րբ վե րապ րո ղը տե ղի 
կու տայ ի րա պաշտ, փաս տա կեդ րոն 
պատ մու թե ան պա հանջ նե րուն եւ ա -
նոր մի ջոց նե րով կը փոր ձէ վե րապ րու -
մի իր « փոր ձա ռու թիւ նը» պատ մել եւ 
պատ մա կա նաց նել, ա պա ցու ցե լու հա -
մար ա ղէ տը՝ հայե րու պա րա գային որ -
պէս « ցե ղաս պա նու թիւն», ո րուն մի ջով 
ան ցած է եւ տա կա ւին կ՚անց նի, ան ան -
գամ մը ե ւս կը հնա զան դի ոճ րա գոր -
ծու մի տրա մա բա նու թե ան խոր քին 
նս տած ա պա ցու ցե լու պա հան ջին եւ 
նոյն ա տեն կը հեր քէ վե րապ րու մի իր  
ի սկ « փոր ձա ռու թիւ նը»։ 

 Վե րապ րու մի «փոր ձա ռու թե ան» 
արձա նագ րու թիւն նե րու մատ նան շու -
մով, ի րա պաշտ եւ փաս տա կեդ րոն 
պատ մու թիւ նը քն նա դա տե լով չէ, որ կը 
սահ մա նա փա կո ւի Նշա նե ա նի բե րած 
նպաս տը։ Տեղ-տեղ ան կը թե լադ րէ որ 
այդ ար ձա նագ րու թիւն նե րը, ո րոնք ի -
րա պաշտ ի մաս տով ար խիւ չու նին եւ 
«ճշ մար տա զերծ ո ճիր»ին հետ քե րը կը 
հան դի սա նան5, կա րե լի կը դարձ նեն ու -
րիշ պատ մագ րու թիւն մը։ Օ րի նակ՝ Զա -
րեհ Որ բու նի ի վի պա շար քի հա տոր- 
 նե րուն ի րար մէ տա րի ներ եւ տաս նա -
մե ակ ներ հե ռա ւո րու թե ամբ հրա տա -
րա կո ւե լու հան գա ման քին առ թիւ, Նը- 
շա նե ան կ՚ակ նար կէ հե տե ւե ա լին. «…ե -
թէ ճիշդ է ը սո ւա ծը, Որ բու նի իր վէ պե -

2 Վե րոյի շե ալ դրոյթ նե րուն եւ վի ճար կում նե րուն 
կա րե լի է հան դի պիլ Նշա նե ա նի շատ մը գրու -
թիւն նե րուն մէջ, տար բեր հա մա գի րե րու եւ հա -
մա ծի րե րու մէջ զե տե ղո ւած։ Ա նոնց թե րեւս ա մե- 
 նէն խտա ցո ւած եւ մի եւ նոյն ա տեն ման րա մաս -
նե ալ ար տա յայ տու թիւ նը կա րե լի է կար դալ La 
perversion historiographique (Lignes, 2006) հա -
տո րին մէջ, ո րուն ան գլե րէն թարգ մա նու թիւ նը 
հրա պա րա կի վրայ է The Historiographic Perver-
sion խո րագ րով, (Columbia University Press, New 
York, 2009), Կիլ Ա նի ճա րի թարգ մա նու թե ամբ։ Այ -
սու հե տեւ,  այս գիր քին պի տի յ ղո ւինք որ պէս 
Պատ մագ րա կան խե ղա թիւ րու մը։
3 Բա ռա կա պա ցու թիւ նը Նշա նե ա նէն կ՚առ նեմ. 
տե՛ս Le sujet de L’Histoire: Vers une phénoméno-
logie du survivant (Պատ մու թե ան են թա կան, 
վասն վե րապ րո ղի ե րե ւու թա բա նութեան, Lignes, 
2015), մաս նա ւո րա պէս ա նոր “Testament (La 
structure du témoignage)” («Կ տակ (Վ կա յու թե ան 
կա ռոյ ցը)») բա ժի նը՝ գիր քի վեր ջա ւո րու թե ան (էջ 
411-455)։

4 Տե՛ս, օ րի նակ, « Վեր ջա բան՝ Մո րիս Բլան շոյ մե -
ռե ալ վկան» փոր ձագ րու թիւ նը Մո րիս Բլան շոյի 
Վի պում ներ (Ի նք նա գիր գրա կան ա կումբ, Ե րե -
ւան, 2013) թարգ մա նա կան հա տո րին վեր ջա ւո -
րու թե ան (էջ 278)։
5 Տե՛ս, օ րի նակ, Պատ մու թե ան են թա կա նի ա մե -
նէն վեր ջին բա ժի նը, կամ ան շուշտ Պատ կեր, Պա -
տում, Պատ մու թիւն ե րկ հա տո րե ա կը։

Նշա նե ա նի գրու թիւն նե րը 
վերապրումի ի մաս տը կը փո խեն զայն 
սեր տօ րէն ա ռն չե լով ա ղէ տի 
արձանագ րու թե ան սա րի քը կազ մող 
«վ կա յու թե ան կա ռոյց»ին
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րով ստեղ ծած կ՚ըլ  լայ նոր տե սա կի 
պատ մագ րու թիւն մը, պատ մագ րու -
թիւն մը ո րուն հա մար մի ակ օգ տա գոր -
ծե լի ար խի ւը վե րապ րո ղի փոր ձըն կա- 
 լումն է»6։ Նոյն պար բե րու թե ան մէջ, 
Նշա նե ան յատ կան շա կա նօ րէն կը գոր -
ծա ծէ « վե րապ րո ղի ար խիւ» հաս կա ցո -
ղու թիւ նը սա պէս. « Բայց սր բագ րու- 
 թիւնն ալ, իր կար գին, պէտք է ար ձա -
նագ րո ւած ըլ լար վէ պին մէջ, վէ պէ վէպ, 
դառ նա լու հա մար ըն թեռ նե լի, ըն ծայե -
լու հա մար վե րապ րո ղին ար խի ւը, ո -
րուն մա սին խօս քը ե ղաւ քիչ վե րը 
(420)»։ Հոս ար ծար ծո ւած սր բագ րու -
թե ան գա ղա փա րը Նշա նե ան հա մա -
կար գո ւած կեր պով կը զար գաց նէ 
Պատ կեր, պա տում, պատ մու թիւն աշ -
խա տու թե ան ե րկ րորդ հա տո րին մէջ, 
որ պէս յետ-Ա ղէ տե ան սփիւռ քի օ տա -
րու թե ան փոր ձըն կա լում, ա ւե լի ստու -
գօ րէն՝ նման փոր ձըն կալ ման ան կա րե- 
 լի ու թե ան ար ձա նագ րու թիւ նը պատ կե -
րի եւ կրկ նու թե ան կա ռոյց նե րու մի ջոց -
նե րով։ Այլ բա ռե րով՝ Որ բու նի ի եւ Շա- 
 հան Շահ նու րի վի պա կան ար տադ րու -
թիւ նը կը մօ տե նայ օ տա րու թե ան փոր -
ձա ռու թե ան եւ Ե ղեռ նով պայ մա նա- 
 ւո րո ւած ա նոր յա րու ցած ան կա րե լի ու -
թիւն նե րը կը փոր ձէ յաղ թա հա րել։ Որ -
բու նի ի եւ Շահ նու րի, ի նչ պէս նաեւ 
Նի կո ղոս Սա րա ֆե ա նի քով, յետ-Ա ղէտ -
ե ան օ տա րու թե ան սփիւռ քե ան փոր -
ձա ռու թիւ նը Նշա նե ան կ՚ըն թեր ցէ հօր 
օ րէն քի բա ցա կա յու թե ամբ, որ ան կա -

րե լի կը դարձ նէ օ տա րու թե ան հետ յա -
րա բե րի լը, կամ, այլ ո ւղ ղու թե ամբ՝ օ -
տա րու թե ան յետ-Ա ղէ տե ան փոր ձա- 
 ռու թիւ նը կը ստա նայ ան կա ռա վա րե լի 
բիրտ ո րակ Ե ղեռ նի յա րու ցած հօր օ -
րէն քի բա ցա կա յու թե ամբ, որ ի նք նին 
Ա ղէտն է։ Վէ պը կը փոր ձէ սր բագ րել 
այս ան կա րե լի ու թիւ նը, այդ պի սով ար -
ձա նագ րե լով զայն7։ 

 Վե րապ րո ղի ար խի ւին յա րա կար -
ծա կան գա ղա փա րը Նշա նե ան կ՚ար -
ձա նագ րէ ոչ մի այն ա րեւմ տա հայ ըս- 
փիւռ քե ան գրա կա նու թե ան ը նդ մէ ջէն, 
այ լեւ՝ Մո րիս Բլան շոյ, Ժորժ Բա տայլ, 
Խոր խէ Լո ւիս Բոռ խէս, ի նչ պէս նաեւ 
Սո փոկ լես եւ Հո մե րոս մեկ նա բա նե լով։ 
Պատ կեր, պա տում, պատ մու թիւն շար -
քին ա ռա ջին հա տո րը կը պա րու նա կէ 
եր կու չա փա զանց նպաս տա ւոր եր կար 
գլուխ ներ Բլան շոյի շուրջ՝ «Ինքն իր 
պատ կե րը» եւ « Պատ մու թե ան զգա ցո -
ղու թիւ նը» խո րագ րե րով8։ Կայ նաեւ 
Նշա նե ա նի թարգ մա նու թիւ նը Բլան շոյի 
ե րկ րորդ աշ խար հա մար տէն քիչ ան ց 
հրա տա րա կո ւած պա տում նե րուն՝ Վի -
պում ներ վեր նա գի րով լոյս տե սած, ո -
րուն վեր ջա ւո րու թե ան Նշա նե ան ըն- 
 թեր ցո ղին կը հրամց նէ « Վեր ջա բան. 
Մո րիս Բլան շոյ, մե ռե ալ վկան» (2013) 
փոր ձագ րու թիւ նը։ Այս տեղ, վե րապ րո -
ղին ար խի ւը տեսք կը ստա նայ « մե ռ-

6 «Գ րա կա նու թիւ նը որ պէս «Սր բագ րու թիւն»», 
Զա րեհ Որ բու նի ի Հա լա ծո ւած նե րը. Փոր ձը, Թեկ -
նա ծուն, Աս ֆալ տը (Յով հան նի սե ան Ի նս տի -
տուտ, Ե րե ւան, 2020) հա տո րը եզ րա փա կող 
փոր ձագ րու թիւն, էջ 419-435, յատ կա պէս էջ 420)։

7 Տե՛ս, մաս նա ւո րա պէս, « Մաս Գ. Փա րի զի վի -
պա կան փոր ձա ռու թիւ նը», Պատ կեր, պա տում, 
պատ մու թիւն, հա տոր 2, Մր ցակ ցու թիւն ներ, Ակ -
տո ւալ Ա րո ւեստ, Յով հա նիս սե ան Ի նս տի տուտ, 
Ե րե ւան, 2016, 341-469
8 «Ինքն իր պատ կե րը», « Պատ մու թե ան զգա ցո -
ղու թիւ նը», Պատ կեր, պա տում, պատ մու թիւն, հա -
տոր 1, Փի լի սո փա յա կան բա րե կա մու թիւն մը, 
Ակ տո ւալ Ա րո ւեստ, Յով հան նի սե ան Ի նս տի -
տուտ, Ե րե ւան, 2015, էջ 31-162, 165-241։ 
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եալ վկայ»ի եւ « վեր ջին մարդ»ու կեր -
պար նե րուն մի ջո ցաւ։ Նշա նե ան կը 
խորհր դա ծէ. «Վ կայի մա հո ւան դէպ քէն 
ե տք վե րապ րո ղը չի կր նար վկայել  
ինքն իր մէջ վկայի մա հո ւան մա սին, 
որ պէս դէպք։ Ար դե օք ու րիշ մէ կը կըր -
նա՞յ։ Ա հա ւա սիկ թե րեւս նոր փոր ձա -
ռու թիւն մը պատ մա սա նին հա մար» 
(278)։ Նշա նե ան կը գո ցէ փոր ձագ րու -
թիւ նը թե լադ րե լով, որ գրա կա նու թե ան 
պար տա կա նու թիւ նը վեր ջին մար դու 
ան կա րե լի այս փոր ձա ռու թե ան «հըս -
կելն» է (279)։ Ու րեմն՝ վե րապ րո ղին ար -
խի ւը, ի մի ջի այ լոց եւ յատ կա պէս 
(ար դի) «գ րա կա նու թիւն» կո չո ւած տա -
րած քին մէջ է, որ կ՚ար ձա նագ րո ւի։ Այս 
մի տու մին ար ձա գան գը լսե լի է «Կ տակ 
(Վ կա յու թե ան կա ռոյ ցը)» փոր ձագ րու -
թե ան վեր ջա ւո րու թե ան, ո ւր Նշա նե ան 
կը գրէ. «Աս է որ կո չե ցի վկա յու թե ան 
կա ռոյ ցը։ Ան յս տա կօ րէն կը հնա զան դի 
վե րապ րո ղի տրա մա բա նու թե ա նը, եւ  
ո ՛չ թէ պատ մու թե ան ճշ մար տու թե ան 
տրա մա բա նու թե ա նը»9։ Այս տո ղե րը 
կու գան գրու թե նէ մը, որ Սո փոկ լե սի  
Է դիպ Ար քայ թա տե րա խա ղին մէջ կ՚ըն -
թեր ցէ վկա յու թե ան կա ռոյ ցը։ 

 Վե րոյի շե ա լէն մեզ հե տաքրք րո ղը 
« վե րապ րո ղին ար խիւ» հաս կա ցո ղու -
թիւնն է՝ ո ՛չ մի այն ա նոր յա րա կար -
ծային ըլ լա լը, այ լեւ այն տե ղիք նե րը, 
հա մա ծիր-հա մա գիր ե րը ո րոնք զայն 
կ՚ո րո շադ րեն։ Ի նչ պէս ար դէն վե րը տե -
սանք, Նշա նե ան զա նա զան գրու թիւն -
նե րու մէջ այս ա նա նուն ար խի ւին կու 

տայ «գ րա կա նու թիւն» ա նու նը, կամ, ա -
ւե լի ճշգր տօ րէն՝ գրա կա նու թիւ նը՝ ի րա -
պաշ տու թե նէ ձեր բա զա տած, կա րե- 
 լի ու թե ան վայրն է ո ւր վե րապ րո ղին 
ար խի ւը կ՚ար ձա նագ րո ւի։ Նկա տի առ -
նե լով ա ղէ տի «ճշ մար տա զերծ» «փոր -
ձա ռու թիւ նը», ար դե օք տա կա ւին ի րա- 
 ւունք ու նի՞նք «ար խիւ» եզ րը գոր ծա ծե -
լու։ Եւ ե թէ տա կա ւին կ՚ու զենք զայն 
գոր ծա ծել, ա պա ի նչ պի սի՞ նա խա պայ -
ման ներ կ՚են թադ րո ւին եւ ի նչ պի սի՞ ի -
մաս տա ւո րում ներ ե րե ւան կու գան։  

« Վե րապ րո ղին ար խիւ» գա ղա փա -
րի բազ մա շերտ տա րո ղու թիւ նը Նշա ն-
ե ա նի գրու թե անց մէջ կա րե լի է ա ւե լի 
լաւ հասկ նալ ա նոր «ար խի ւին չոր րորդ 
եզ րը» յ ղաց քի ստեղ ծու մով եւ զար գա -
ցու մով նոյ նա նուն խո րա գի րը կրող 
դա սա խօ սու թիւն նե րու շար քին ը նդ մէ -
ջէն10։ Հոն հար ցը ան ցե ալ եր կու դա րե -
րու եր կայն քին ար խի ւի շուրջ յե ղա- 
 փո խու թիւնն է, որ պա տա հած է ե րբ 
ար խի ւը՝ Նշա նե ա նի բա ռե րով, մտած է 
թան գա րան։ Այս ի րա դար ձու թիւ նը Նը-
շա նե ան՝ Բե նի ա մի նի հետ քե րով, սեր -
տօ րէն կ՚առն չէ ա ւե լի կա նուխ տե ղի 
ու նե ցած դէպ քի մը հետ. լու սան կար -
չու թե ան գիւ տը, ո րով ան ցե ա լին հետ 
կա պը ան դառ նա լի օ րէն կը փո խո ւի, 
մաս նա ւո րա պէս ե րբ կա րե լի ու թիւ նը 
կ՚ա ռա ջա նայ ներ կան պա հե լու՝ այ -
սինքն ան ցե ա լը (վե րա) կազ մա ւո րե լու 
որ պէս ներ կայ պա հե րու ար խիւ։ Ար -

9 Ֆրան սե րէն բնա գի րը. «C’est ce que j’ai appelé 
la structure du témoignage. Elle obéit évidem-
ment à la logique du survivant, et non pas à la 
logique de vérité du sujet de l’histoire» (455)։ 

10 Սոյն դա սա խօ սու թիւն նե րու շար քը՝ եր կու նիս -
տով, ըն թեր ցո ւած է Ե րե ւան, 2009ին, կա րե լի 
դար ձած Ու տո պի ա նա ըն կե րակ ցու թե ան ջան -
քե րով։ 2016ի մայի սին հրա տա րա կո ւած է Ի նք -
նա գի րի կայ քէ ջին վրայ, գրե թէ ան փո փոխ, 
այս տեղ՝ https://inknagir.org/?p=7067, ո ւր կէ եւ 
կ՚ը նենք մէջ բե րում ներ։    
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խի ւը մտած է թան գա րան լու սան կար -
չու թե ան ե րե ւան գա լէ ետ քը ե րբ վեր -
ջինս կա րե լի կը դարձ նէ « պա հը պա- 
 հել»։ Ա հա ւա սիկ Նշա նե ա նի գրու թե նէն 
հա տո ւած մը. «Ին չո՞ւ պատ մու թիւն եւ 
լու սան կար յան կարծ նոյն շուն չով 
կ՚ար տա սա նո ւին։ Չա փա զանց կարճ 
բա ցատ րու թե ամբ՝ ո րով հե տեւ հի մա-ի 
պահ պա նու մը եւ ու րեմն ան դա դար վե -
րե րե ւու մի հնա րա ւո րու թիւ նը ան հրա -
ժեշտ կը դարձ նեն պատ մու թիւ նը մտա - 
ծե լու, գրե լու եւ փոր ձար կե լու բա ցար -
ձա կա պէս տար բեր ձեւ մը, ձեւ մը որ կը 
զբա ղի ը սենք՝ ե ղե լու թիւն նե րով (events) 
եւ ոչ թէ ի րո ղու թիւն նե րով (facts)։ Ա ւե -
լի ճիշդ՝ կը զբա ղի այն հար ցով՝ թէ ի նչ -
պէս ե ղե լու թիւ նը կը դառ նայ ի րո ղու- 
 թիւն, տե ղի տա լով պատմու թիւն կո չ-
 ւա ծին»։ Ի րո ղու թե ան եւ ե ղե լու թե ան 
մի ջեւ զա նա զա նու թիւ նը կ՚ար ձա գան -
գէ Նշա նե ա նի ա ղէ տի ը մբռ նու մին որ -
պէս վկայե լու ան կա րե լի ու թե ան ար ձա- 
 նագ րու թիւն, զոր օ րի նակ՝ Պատ մա-
գրա կան խե ղա թիւ րումը գիր քին մէջ։ 
Հոս, այս զա նա զա նու թիւ նը յան կարծ 
կա րե լի կը դառ նայ մտա ծել լու սան -
կար չու թե ան ե րե ւան գա լու հան գա -
ման քով։    

Ինչ պէս «Ար խի ւին չոր րորդ եզ րը» 
դա սա խօ սու թիւն նե րու շար քին, այն -
պէս ալ Պատ կեր, պա տում, պատ մու -
թիւն (այ սու հե տեւ՝ ՊՊՊ) ե րկ հա տո ր- 
ե ա կին մէջ, Նշա նե ան, կա րե լի է ը սել՝ 
հա ճոյ քով, կը յ ղէ ու կը գոր ծա ծէ « պա -
հը պա հել»ու յար մար եւ տպա ւո րիչ 
բա ռա կա պակ ցու թիւ նը, զոր, ե թէ չենք 
սխա լիր, կ՚ը սէ, թէ փոխ ա ռած է Շահ -
նու րէն, նկա րագ րե լու հա մար լու սանը -
կար չու թե ան ըն ձե ռած վե րոյի շե ալ ան- 

 նա խըն թաց կա րե լի ու թիւ նը։ ՊՊ Պի ա -
ռա ջին հա տո րին մէջ, վե րապ րո ղին ար- 
 խի ւը կ՚ո րա կա ւո րո ւի Բլան շոյի (տեղ 
մըն ալ Բա տայ լի) բա ցա կա յութեան մը-
տա ծո ղու թե ամբ եւ հայ դե գե րե ան յան -
կերգ նե րով, որ պէս «ինքն իր պատ կե- 
րը»։ Հա մա նուն այս գլու խը ձեռք կ՚առ -
նէ ար դի մտա ծո ղու թե ան եւ ա րո ւես տի 
մէջ պատ կե րի կար գա վի ճա կի շուրջ ո -
րոշ յս տա կու թիւն զար գացը նե լու հրա -
մա յա կա նը, ըլ  լայ լու սան կար չա կան 
ծի րէն ներս դի տո ւած, ըլ  լայ գրա կան, 
չը սե լու հա մար գրե թէ եր կու հա զա րա -
մե ակ տե ւած քրիս տո նէ ու թե ան տի րող 
պատ մա կան փոր ձա ռու թե ան եւ ա նոր 
հե տե ւանք նե րուն ը նդ մէ ջէն։ Պատ կե րի 
կար գա վի ճա կը մտա ծել կա րե նա լու 
հա մար, Նշա նե ան եւ րո պա կան լե զու -
նե րուն մէջ տեղ գտած imaginaire բա -
ռը կը բե րէ ա րեւմ տա հայե րէ նի, դարբ - 
նե լով « պատ կե րա կա յու թիւն» (կամ  
«պատ կե րայ նու թիւն») եզ րը։ Ա հա ւա -
սիկ եր կա րոտ մէջ բե րում մը.  

Ս կիզ բը տե սա նե լի ու թիւն/ ներ -
կա յու թիւն զոյ գին մեկ նա բա նա -
կան ու ժը փոր ձո ւե ցաւ հոս, գիր- 
 քին յա ռա ջա բա նէն թե լադ րո ւած 
մա սամբ։ Բայց յս տակ է որ յ ղա -
ցա կան այդ զոյ գը ի զօ րու չէ հոս 
կա տա րո ւա ծը բա ցա յայ տե լու, ա -
նոր բա ցա յայ տու մին ծա ռայե լու։ 
Ան կէ ան դին եւ ան կէ են թադ րը -
ւած պատ կե րայ նու թիւնն է ներ -
կա յա ցո ւա ծը։ Ա մէն ին չի պատ - 
կե րայ նու թիւ նը։ Մո մի ա նե րը, 
նշխա րա տու փե րը ար դէն ի սկ 
պատ կեր է ին այդ ի մաս տով, ո ՛չ 
թէ նո ւի րո ւած տե սո ղու թե ան, ո ՛չ 
թէ պա հեստ՝ թաք նո ւած « ներ-
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 կա յու թե ան» եւ ու րեմն «սր բու- 
 թե ան», ո ՛չ թէ գո յա ցա կան հա -
ման մա նու թե ան նմոյշ ներ։ Մո -
մի անե րը, նշ խա րա տու փե րը ար- 
 դէն ի սկ ցու ցադ րումն է ին այն 
ան ցո ղա կի, վա ղան ցուկ, դժո ւար 
ը մբռ նե լի պա հուն ե րբ դի ա կը իր 
ի սկ պատ կերն է։ Լու սան կարն է, 
ը սինք, լու սան կար չա կան հը-
րաշքն է, որ կ՚ա զա տագ րէ այդ 
պա հը։ Ա՛յն է, որ են թադ րել կու 
տայ վեր ջին հա շո ւով թէ այդ խոր-
հըր դա ւոր եւ խու սա փուք, գրե թէ 
չնաշ խար հիկ պա հը կա րե լի է ո ՛չ 
մի այն ա զա տագ րել, այլ ա ռանձ -
նաց նել, քի մի ա կան բա ղադ րի չի 
մը նման, բարդ գոր ծո ղու թե ան 
մը որ պէս ար դիւնք։ Բայց ան -
շուշտ մո մի ա նե րը եւ նշ խա րա -
տու փե րը այդ խորհր դա ւոր պա- 
 հուն ցու ցադ րու մը չէ ին մի այն, 
նաեւ ա նոր օգ տա գոր ծումն է ին, 
թարգ մա նու թիւ նը ու րիշ լե զո ւով 
մը, հա ւատ քի լե զո ւով, ու րեմն ա -
նոր բռ նի (եւ հա ւա նա բար ան -
խու սա փե լի) ի մաս տա ւո րու մը, 
սր բա ցու մը, կրօ նապատ մու ճա -
նով ներ կա յա ցու մը (61)։  

Հայ դե գե րէն Բլան շոյ՝ ի նկա տի առ -
նե լով Քանթ, Հե գել (Կո ժեւ) եւ Նից չէ, 
Լե ւի նաս, Նան սի, Դի դի-Հիւ բըր ման, Դե -
րի դա եւ Մա րի-Ժո զէ Մոն զէն (Marie-
José Mondzain), այս գլու խը՝ շատ հա- 
 ւա նա բար ա ռա ջին ան գամ ըլ  լա լով ա -
րեւմտա հայե րէ նի մէջ, ի մաս տա սիրա-
կան լե զուով կը ներ կա յաց նէ անցե ալ 
դա րու պատ կե րի շուրջ ծա ւա լո ւած 
մտա ծո ղու թե ան հանգ րո ւան ներն ու 
ծալ քե րը։ Գլ խա ւոր դրոյ թը եւ դժուա-

րու թիւ նը՝ պատ կե րայ նու թիւ նը որ պէս 
բա ցա կայի, բա ցա կա յու թե ան եւ բա -
ցա կայե ցու մի տե ղի քի եւ կեր պա րան -
քի մտա ծո ղու թիւնն է (54)։ Ա նոր բա- 

ցա կայ ներ կա յու թե ան ը նդ մէ ջէն է, որ 
բա ցա կա յու թիւ նը կ՚ար ձա նագրուի։ 
Հայ դե գեր պատ կե րայ նու թիւ նը կը գոր -
ծար կէ որ պէս զի կա րե նայ մտա ծել է ա -
բա նու թիւ նը որ պէս « ծած կա պա հու- 
 թիւն», նկա տել տա լով որ տեղ մը ան իր 
« պատ մա կան ար ձա նագ րու թիւն»ը 
պէտք է թո ղած ըլ  լայ (65)։ Նշա նե ա նի 
մտա ծո ղու թե ան նո րու թիւ նը կը կա յա -
նայ ժա մա նա կա կից սփիւռ քե ան ա -
րեւմ տա հայե րէ նի փոռ ձա ռու թիւ նը ար - 
ժե ւո րե լու մէջ, որ պէս պատ կե րի ար դի 
բնոյ թի մաս նա յա տուկ, ե թէ ոչ ա ւե լի 
ար մա տա կան, մեկ նա բա նու թիւն11։ 

ՊՊ Պի ե րկ րորդ հա տո րին մէջ, նը -
ւի րո ւած՝ հայ կա կան սփիւռ քի գրա կա -

11 Նոյն շր ջա նին եւ հա ման ման բնա նիւ թե րով, 
Նշա նե ան կը պատ րաս տէ « Պատ կե րը որ պէս 
ար խիւ» զե կոյ ցը, Գլեն դէյլ եւ Ե րե ւան ըն թեր ցը -
ւած, ի վեր ջոյ ա ռա ջին բաժ նով տպագ րո ւած Բա -
գին 4, 2016 հա մա րին մէջ, էջ 68-80։ Հոն, հայ - 
կա կան սփիւռ քի փոր ձա ռու թիւ նը՝ ի դէմս ա ր- 
 ւես տի խնա մա կալ Նի րի Մել քո նե ա նի, բա նաս -
տեղծ-քն նա դատ Վա հէ Օ շա կա նի եւ ա րո ւես տա -
գէտ Հրայր Ան մա հու նի ի, կը մտա ծո ւի որ պէս 
պատ կե րի բա ցա կայեց նող բնոյ թի ծայ րա գոյն 
յայտ նա կեր պում։ 

Նշա նե ա նի մտա ծո ղու թե ան 
նորութիւնը կը կա յա նայ 
ժամանակակից սփիւռ քե ան 
արեւմտա հայե րէ նի փոռ ձա ռու թիւ նը 
ար ժե ւո րե լու մէջ, որ պէս պատ կե րի 
ար դի բնոյ թի մաս նա յա տուկ, ե թէ ոչ 
ա ւե լի ար մա տա կան, 
մեկնաբանութիւն։
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նու թե ան, վե րապ րո ղին ար խի ւը կը 
մտա ծո ւի սր բագ րու թե ան եւ կրկ նու -
թե ան (միջ-հե ղի նա կային եւ միջ-գ րու -
թե նա կան՝ Շահ նուր-Որ բու նի) տրա մա- 
 բա նու թե ամբ։ Հե տաքրք րա կանն այն է, 
որ ՊՊ Պի ա ռա ջին հա տո րին մէջ, Բե -
նի ա մի նի խորհր դա ծու թիւն նե րը լու -
սան կար չու թե ան շուրջ շատ ներ կայ 
չեն։ Հոն մի այն կ՚ըն դու նո ւի, որ Բե նի ա -
մին եւ Բլան շոյ ան կա խա բար ո րոշ 
նմա նու թիւն կը դր սե ւո րեն պատ կե րը 
մտա ծե լու ի րենց փոր ձե րուն մէջ եւ որ 
այդ նմա նու թիւ նը նշ մա րե լի է թարգ մա -
նու թե ան շուրջ ա նոնց խորհր դա ծու -
թիւն նե րէն։ Բե նի ա մի նի « զուտ թարգ- 
 մա նու թիւն» գա ղա փա րը կ՚օգ նէ մտա -
ծել պատ կե րի ար ձա նագ րու թիւն նե րու 
-սր բագ րա կան բնոյ թը (76-78)։ Մինչ -
դեռ, «Ար խի ւին չոր րորդ եզ րը» դա սա -
խօ սու թիւն նե րու շար քին մէջ, Բե նի ա- 
 մի նի մտա ծո ղու թիւ նը կեդ րո նա կան 
դիրք կը գրա ւէ։ Հոն Նշա նե ան կը հա -
մադ րէ եւ կը քն նէ ար խի ւի շուրջ վեր -
ջին տա սա մե ակ նե րու ըն թաց քին ծա- 
ւա լո ւած նշա նա կա լից խորհր դա ծու -
թիւն նե րը, ա նոնց մէ ե րե սակ ներ զա տո -
րո շե լով։ Ա հա ւա սիկ ա ռա ջին ե րե քը. 
«ի մա ցա բա նա կան եզ րը (Ֆու կոյ), վկա -
յա բա նա կան եզ րը (Ա գամ բէն), տեխ նա -
բա նա կան եզ րը (Ֆ րիդ րիխ Քիտ լեր ի 
մի ջի այ լոց)»։ Ի սկ չոր րո՞ր դը։ Ա ռա ջին 
նկա րագ րու թե ամբ՝ ար խի ւին չոր րորդ 
եզ րը ե րե ւան կու գայ ար խի ւին մուտ -
քով թան գա րան։ Ու րեմն, այս տեղ, չոր -
րորդ եզ րը՝ Բե նի ա մի էն ներշն չո ւած, 
լու սան կար չու թե ան ե րե ւան գա լով 
պայ մա նա ւո րո ւած պատ մագ րու թե ան 
յե ղա փո խու թիւնն է։ Նշա նե ան այս պէս 
կը բնու թագ րէ ար խի ւի եզ րե րուն կա -

պակ ցու թիւ նը. « Չորս եզ րերն ալ, չորս 
չա փում ներն ալ ար խի ւին տար բեր ե -
րե սակ ներն են, ար դի ա կան ի մաս տով։ 
Չոր սը մի ա սին կը կազ մեն ար խի ւը։ 
Բայց քով քո վի չեն դրո ւած եր բե ւի ցէ։ 
Ար խի ւը իր ե րե սակ նե րուն բա ղադ րու -
թիւ նը չէ։ Ի րա  կա նու թե ան մէջ ա մէն 
մէ կը միւս ե րե քին հա մար՝ ան տե սա նե -
լի ե զր մըն է։ Ար խի ւը նաեւ այդ ան տե -
սա նե լի ու թիւնն է»։ Պէտք է խոս տո- 
 վա նիլ, որ բարդ եւ խորհր դա ւոր տո ղե -
րու հետ գործ ու նինք։ Այս տեղ յան -
կարծ վե րապ րո ղին ար խի ւի հաս կա - 
ցո ղու թիւ նը, ո րուն շար ժում նե րուն տա- 
 կա ւին կը փոր ձենք հե տե ւիլ, զուտ ա ղէ -
տե ալ բա ցա կա յու թե ան ար ձա նագ րու -
թիւ նը չէ։ Եւ կամ, թե րեւս ա ւե լի ստու- 
 գա պէս, ա ղէ տի ար դի ա կա նու թե ամբ 
պայ մա նա ւո րո ւած ար ձա նագ րու թե ան 
կա տա րե ալ եւ ապ շե ցու ցիչ բար դու -
թիւնն է, որ յան կարծ ե րե ւան կու գայ 
այս տո ղե րուն ը նդ մէ ջէն։ Վե րապ րո ղին 
ար խի ւը որ պէս ան տե սա նե լի ու թիւն՝ 
այս մէկ գա ղա փա րին ար դէն հան դի -
պած է ինք։ Վե րապ րո ղին ար խի ւը որ -
պէս տար բեր, մէ կը միւ սով ան բեռ նե լի, 
այ լա զան ան տե սա նե լի ու թիւն նե րու 
դաշտ՝ ե րե ւան կը բե րէ ա նոր (վե րապ -
րո ղին ար խի ւի) կազ մա զեր ծա կան յա -
ւակ նու թիւ նը։      

«Ար խի ւի չոր րորդ եզ րը» քայլ մը   
եւս կ՚ը նէ, Բե նի ա մի նի մտա ծո ղու թե ան 
ը նդ մէ ջէն լու սա բա նե լով «ար խի ւի օ -
րէնք»ը (են թադ րա բար նոյն ին քը, թե -
րեւս տար բե րու թե ամբ, ար խի ւի չոր- 
 րորդ եզ րը) սա պէս. «« Կո մու նիզմ» [ըստ 
Բե նի ա մի նի] կը նշա նա կէ՝ տի րա պե -
տու թիւն ի րա կա նու թե ան ար տադ րու -
թե ան պայ ման նե րուն վրայ։ Գաղտ- 
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 նի քը հոս՝ ի րա կա նու թե ան կո չո ւա ծին 
եւ ար ձա նագ րու թե ան ար խի ւա ցու մի 
մի ջոց նե րուն խո րա գոյն փոխ ներ թա -
փան ցումն է։ Այդ փո խա դարձ ներ թա -
փան ցու մին ան շր ջան ցե լի ու թիւնն է 
զոր պի տի կո չենք «ար խի ւին օ րէնք»ը։ 
Ար խի ւին օ րէն քը բա նա ձե ւե լու ե ղա -
նակ նե րէն մէկն է, առ նո ւազն։ Բե նի ա -
մի նի մեծ յատ կա նի շը այն է, որ ին քը 
այդ ար խի ւի օ րէն քը չի պա հեր զուտ 
տե սա բա նա կան գետ նի վրայ, օ րի նակ՝ 
ի մա ցա բա նա կան նկա տա ռում նե րով, 
ի նչ պէս կ՚ը նէր դը Սեր տոն, տե սանք 
քիչ մը ա ռաջ, կամ ի նչ պէս կ՚ը նէ Դե րի -
դան, ար խի ւախ տին նո ւի րո ւած իր 
գիր քին մէջ։ Այո, Բե նի ա մի նի աչ քին, 
ար խի ւին օ րէն քը հասկ նա լը, ա նոր հա -
մա ձայն մտա ծելն ու շար ժի լը, քա ղա -
քա կան հրա մա յա կան մըն է, ան մի ջա- 
 կա նօ րէն, ո րով հե տեւ ե թէ չը նես, ե թէ 
չհասկ նաս, ե թէ ա նոր հա մա ձայն չը- 
մտա ծես ու չշար ժիս, քա ղա քա կան 
խաբ կան քի մէջ ես»։ Քա ղա քա կա նու -
թե ան շուրջ նր բան կա տու թիւն պա -
հան ջող մտո րում ներ են ա սոնք։ Ան կէ 
մեկ նե լով «ար խի ւին չոր րորդ եզ րը» 
հարկ է նկա րագ րել նաեւ որ պէս ար -
խի ւին քա ղա քա կան եզ րը12։ Ա նոր մա -

սին գա ղա փար մը կազ մե լու հա մար, 
Նշա նե ան կը թե լադ րէ գո նէ ըն թեր ցել 
Բե նի ա մի նի ան տիպ Passagen-Werkէն 
« Ճա նա չու մի տե սա բա նու թիւն, յա ռաջ -
դի մու թե ան տե սա բա նու թիւն» բա ժի նը 
(«Konvolut N»)։ Կը յու սանք, որ ա պա -
գային Նշա նե ան ա ռի թը կ՚ու նե նայ անդ- 
րա դառ նա լու Passagen-Werkին եւ ա -
նոր մէջ ար ծար ծո ւած քա ղա քա կա նու- 
 թե ան խնդ րին։ Կա րե լի՞ է ար դե օք ա նի -
կա առ նել որ պէս յար մար մեկ նա կէտ 
սփիւռ քե ան քա ղա քա կա նու թե ան բը-
նոյ թը եւ կա րե լի ու թիւն նե րը մտա ծե լու 
հա մար։ 

 

Բ. ՆԱԽԱ-ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. 
ԱՂԷՏԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ՝ 
ՊԱՏՄԱԿԱՆ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 
ԱՂԷՏԸ 

 Վե րապ րո ղին ար խի ւի մտա ծո ղու թիւ -
նը ան հրա ժեշ տօ րէն կը կազ մա ւո րո ւի 
զայն որ պէս կա նոն ջն ջել ու զող պատ -
մա կան ար ձա նագ րու թիւն նե րու թանձ -
րա ցե ալ ո լոր տին մեկ նա բա նութիւն- 
 նե րով։ Նշա նե ա նէն ու նինք շարք մը 
գրու թիւն ներ, ո րոնք պատ մա կան ար -
ձա նագ րու թիւն նե րու կա րե լի ու թիւ նը 
եւ բնոյ թը կը լու սա բա նեն զա նա զա նե -
լի բայց ոչ ան ջատ հա մա ծի րի մը մէջ։ 
Նախ տանք գրու թիւն նե րու ցան կը. 
«Լու սա ւո րու թիւն եւ պատ մա կան մը-
տա ծո ղու թիւն»13 (1999) փոր ձագ րու -

12 Նշա նե ան ար խի ւի օ րէն քը կը նկա րագ րէ նաեւ 
որ պէս յա պա ղում, հայե րէ նի կող քին գոր ծա ծե լով 
ան գլե րէն belatedness եւ գեր մա նե րէն Nacht-
räglichkeit եզ րե րը, ի նչ պէս նաեւ յ ղում ը նե լով 
Ռե բե կա Քո մէյի ծա ւա լուն Lost in the Archives 
(Կո րու սե ալ՝ ար խիւ  նե րուն մէջ, Toronto, ON: 
Alphabet City Media, 2002) հա տո րին, ո րուն վեր -
նա գի րին թարգ մա նու թիւնն ե ւս Նշա նե ա նէն 
կ՚առ նենք։ Ի հե ճուկս ա նոր հո գե վեր լու ծա կան 
ներշն չու մին, ար խի ւի յա պա ղո ղա կան կա ռոյ ցը 
կա րե լի է նկա տել որ պէս մէկ այ լընտ րան քը բե -
նի ա մի նե ան «ի րա կա նու թիւն կո չո ւա ծին եւ ար -
ձա նագ րու թե ան ար խի ւա ցու մի մի ջոց նե րուն 
խո րա գոյն փոխ ներ թա փան ցում»ին։ Կամ՝ այդ 

փոխ ներ թա փան ցու մին ե րե ւան գա լու կեր պե րէն 
մին։
13 “Enlightenment and Historical Thought,” 
Enlightenment and Diaspora: The Armenian and 



ԹԻՒ 2–3  2021

87   |   ԲԱԳԻՆ

թիւ նը, « Գե ղա գի տա կան ազ գայ նա կա- 
 նու թիւն»14 (2002) մե նագ րու թիւ նը, Բա -
նա սի րու թե ան սու գը15 գիր քը (ֆ րան սե -
րէն բնա գի րը` 2007, ան գլե րէն թարգ- 
 մա նու թիւ նը` 2014), Ե դո ւարդ Սայի տին 
աշ խա տու թիւն նե րուն ա ռն չո ւող « Բա -

նա սի րու թիւն եւ հու մա նիզմ Ե դո ւարդ 
Սայի դի մօտ»16 (2008): Այս խում բին 
մեջ հարկ է նաեւ նե րառ նել UCLA կար -
դա ցո ւած « Պո լի սէն Վե նե տիկ Լորտ 
Պայ րը նի օ րե րուն»17 (2013) դա սա խօ -
սու թիւ նը։ Վեր ջա պէս կայ Հայե րէ նի 
շր ջան նե րը եւ գոր ծա ծու թիւն նե րը18 
(1989) գիր քը, որ, ժա մա նա կագ րա կան 
եւ վի ճար կո ղա կան ի մաս տով, կը նա -
խա պատ րաս տէ այս հա մաս տե ղու թիւ -
նը շարք մը խն դիր նե րու ձե ւա կեր պու- 
 մով։  

Jewish Cases, edited by Richard G. Hovannisian 
and David N. Myers, Scholars Press, Atlanta, 
1999, էջ 87-123։ Ը ստ Նշա նե ա նի, այս գրու թիւ նը 
եւ ա նոր պատ ճառ դար ձած հրա ւէ րը ի րեն ա -
ռիթն ըն ծա յած են յայտ նա բե րե լու Հայր Մի նաս 
Բժշ կե ա նցի պա րա գան եւ ազ գայ նա կա նու թե ան 
պատ մա կա նու թե ան այս շեր տը։ Ու րեմն՝ գործ 
ու նինք այս հա մաս տե ղու թե ան ժա մա նա կայ նօ -
րէն դի տո ւած ա ռա ջին աշ խա տու թե ան հետ։
14 Այս աշ խա տա սի րու թիւ նը ցա ւօք կը մնայ ան -
տիպ։ Ան կէ քա ղո ւած բա ժի ներ՝ հպան ցիկ փո-
 փո խու թիւն նե րով, վեր ջերս լոյս տե սան “Die 
Reiseberichte von Minas Bžškeanc‘“ (« Մի նաս 
Բժշ կե ան ցի ո ւ ղեգ րու թիւն նե րը») խո րագ րով Բը-
ժըշ կե ան ցին շուրջ գեր մա նե րէն հա տո րի մը մէջ՝ 
Der Reisebericht des Minas Bžškeanc‘ über die 
Armenier im östlichen Europa (1830) (Մի նաս 
Բժշ կե ան ցի ա րե ւե լե ան Եւ րո պայի հայե րու շուրջ 
ու ղեգ րու թիւ նը (1830)), Պա լինտ Կովա չի եւ Գրի -
գոր Գրի գո րե ա նի թարգ մա նու թե ամբ, ծա նօ թագ -
րու թիւն նե րով եւ խմ բագ րու թե ամբ, Ա լեք սանտր 
Օ սի պե ա նի հա մա գոր ծակ ցու թե ամբ, Böhlau 
հրա տա րակ չու թիւն, Wien-Köln-Weimar, 2019, էջ 
40-71։ Հայե րէն բա ժին մը ե ւս լոյս տե սած է Բազ -
մա վէ պի 2017ի 3-4 հա մա րին մէջ, էջ 163-191, որ 
սա կայն չենք տե սած։ Եւ վեր ջա պէս, Բա նա սի -
րու թե ան սու գը հա տո րին եր րորդ “Orientalism 
and Neo-Archeology” («Ա րե ւե լա բա նու թիւն եւ 
նոր-հ նա խօ սու թիւն», էջ 66-105) գլու խը նոյն պէս 
այս քն նար կում նե րուն ցան ցին կը պատ կա նի։ 
15 Ֆրան սե րէն բնա գի րը՝ Entre l’art et le 
témoignage: Littérature Arménienne au XXe siècle, 
Volume II, Le Deuil de la Philologie, MētisPresses, 
Genève, 2007. Ա նգ լե րէն թարգ մա նու թիւ նը՝ 
Mourning Philology: Art and Religion at the 
Margins of the Ottoman Empire, թարգ մա նիչ ներ՝ 
Ճ.Մ. Կօշ կա րե ան եւ Ճէֆ Ֆորտ, Fordham 
University Press, New York, 2014։ Այս գիր քին եր -
րորդ “Orientalism and Neo-Archeology” գլու խը 
նա խոր դիւ լոյս տե սած է Journal of the Society for 
Armenian Studies, 2010, Vol. 19:2,  էջ 7-42, մէջ։ 
Սոյն աշ խա տան քի հա մար գոր ծա ծած ե նք ան գ-
լե րէն թարգ մա նու թիւ նը, քա նի մե զի մատ չե լի էր 
այդ մէ կը։

16 Մատ չե լի Ի նք նա գի րի կայ քէ ջին վրայ այս տեղ՝ 
https://inknagir.org/?p=971, լոյս տե սած 2008ին։ 
Ա նգ լե րէն թարգ մա նու թիւ նը թե թեւ փո փո խու -
թիւն նե րով լոյս տե սած է որ պէս “Philology from 
the Point of View of its Victims” (2008/2021), 
boundary 2, 2021, 48 (1), էջ 177-206։
17 Տա կա ւին ան տիպ դա սա խօ սու թիւն է՝ կար -
դացո ւած փետ րո ւար 25, 2013ին, Լոս Ան ճը լէ սի 
Քա լի ֆոր նի ոյ Հա մալ սա րա նը (UCLA), առ ցանց 
մատ չե լի այս տեղ՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=8DJF7WhFhFQ
Այ ցե լու թե ան նոյն ա ռի թով Նշա նե ան տո ւած է 
եր կու այլ դա սա խօ սու թիւն ներ. մար տի 4ին՝ 
«Յա կոբ Օ շա կան Չան ղը րըի բան տին մէջ», մատ -
չե լի առ ցանց այս տեղ՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=7ULvLGzfZqg, 
ի սկ ա ւե լի կա նուխ, փետ րո ւա րին 22ին` ան գլե րէ -
նով Ժորժ Բա տայ լի շուրջ դա սա խօ սու թիւն մը 
նոյն հա մալ սա րա նի Բաղ դա տա կան Գրա կա նու -
թե ան Բա ժի նի կող մէ կազ մա կեր պո ւած գի տա -
ժո ղո վի մը հա մար, վեր ջի նիս նիւ թը ըլ լա լով 
ան մարդ կայի նը։ Ո րոշ ման րա մաս նու թիւն նե րու 
հա մար տես այս տեղ՝ 
https://international.ucla.edu/institute/event/9779։ 
Այս վեր ջի նը Հա յաս տա նի մէջ կար դա ցո ւած է՝   
Ի նք նա գի րի ձեռ նար կու թե ամբ, հա սա նե լի այս -
տեղ՝ 
https://www.youtube.com/watch?v=0-AryaA3saM։ 
Դա սա խօ սու թե ան ը նդ լայ նո ւած տար բե րա կը, 
«Ան մարդ կայի նի փոր ձըն կա լու մը» խո րա գի րով 
Ի նք նա գի րի կայ քէ ջին վրայ եր կու բա ժի նով 
յայտ նո ւե լէ ե տք (2015), ի վեր ջոյ տեղ գտած է 
Պատ կեր, պա տում, պատ մու թիւն ե րկ հա տո րե ա -
կի ա ռա ջին հա տո րին մէջ։ 
18 Ages et usages de la langue arménienne, 
Éditions Entente, Paris, 1989. 
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Բո վան դա կու թե ան մա կար դա կի 
վրայ, այս գրու թիւն նե րը քն նա կան ակ -
նարկ մը կը նե տեն ԺԸ. եւ յատ կա պէս 
ԺԹ. դա րե րուն, բայց նաեւ Ի. դա րու 
սկզբ նա ւո րու թե ան Ա րեւ մուտ քի մէջ 
ար դի ա կա նու թե ան ծնուն դով պայ մա -
նա ւո րո ւած է ա կան փո փո խու թիւն նե -
րուն պատ մագ րու թե ան, լե զո ւամ տա- 
 ծո ղու թե ան եւ ի մաս տա սի րու թե ան 
մէջ, ի նչ պէս նաեւ կ՚ու րո ւագ ծեն ա սոնց 
մե ծա պէս նե րյայտ բա նի լը ար դի եւ ժա -
մա նա կա կից գի տա կար գե րու եւ գա -
ղա փա րա բա նու թիւն նե րու մէջ։ Մե թո- 
 տա բա նա կան դի տան կիւ նէ, այս գրու -
թիւն նե րը, ի նչ պէս Նշա նե ան կը գրէ 
«Գե ղա գի տա կան ազ գայ նա կա նու -
թիւն» գոր ծին մէջ, բա նա սի րու թե ան եւ 
ա նոր սեր տօ րէն ա ռն չո ւող ազ գայ նա -
կա նու թե ան ծնուն դը կը քն նեն գա ղա -
փա րա բա նա կան մա կար դա կէն աս տի- 
 ճան մը վեր, մեր ձե ւա կեր պու մով՝ ճա -
ռա բա նա կան վեր լու ծու թե ան ո լոր տին 
մէջ, որ գա ղա փա րա բա նա կան եւ 
պատ մա կան զար գա ցում նե րու կա րե -
լի ու թիւն նե րու դաշտն է։ Այս պէս է, որ 
Նշա նե ա նի մտա ծո ղու թիւ նը հնա րա ւո -
րու թիւ նը կը ստեղ ծէ ազ գայ նա կա նու -
թե ան գա ղա փա րա բա նու թե նէն հե ռա- 
 ւո րու թիւն վերց նե լու, բան մը որ խոր-
հըր դային կեղծ-մարք սա կան, յետ-խոր- 
հըր դային հա յաս տա նե ան ի նչ պէս նա- 
եւ Մխի թա րե ան եւ ը նդ հան րա պէս ըՍ-
փիւռ քի մէջ գոր ծու նէ ու թիւն ծա ւա լած 
պատ մա բան-մ տա ւո րա կան նե րը՝ բա -
ցա ռու թե անբ քի չե րու, չեն ը ներ։  

Ար դիւն քը ա պա կա ռու ցելն է՝ ա նոր 
մէկ փոր ձար կու մը, բա նա սի րու թե ան 
եւ ազ գայ նա կա նու թե ան սա րի քի, որ 
հուժ կու կեր պով կը ո րո շադ րէ՝ ար դէն 

եր կու դար է, մեր ժա մա նա կը եւ փոր -
ձա ռու թիւ նը։ Նշա նե ա նի տա րած աշ -
խա տան քը հասկ նա լու հա մար, հար- 
 կա ւոր է գո նէ ծա նօթ ըլ  լալ ա նոր քն նա -
դա տա կան հա մա ծի րին մէջ ո րո շիչ դեր 
խա ղա ցող հե ղի նակ նե րուն եւ աշ խա -
տու թիւն նե րուն։ Ա նոնց մէ ե րե քը ան-
 շր ջան ցե լի են. Մի շել Ֆու կոյ, Ե դո ւարդ 
Սայիտ եւ Ստա թիս Կուր կու րիս (Sta-
this Gourgouris)։ 

 Նախ ան դրա դառ նանք Ֆու կոյի 
Բա ռեր եւ ի րեր. մարդ կային գի տու -
թիւն նե րու հնա խօ սու թիւն մը19 դա րա -
կազ միկ գիր քին20։ Ճա ռա բա նա կան 
վեր լու ծու թե ան լայն կի րա ռում եւ ազ -
դե ցու թիւն գտած աշ խա տու թիւն մըն է։ 
Ճա ռա բա նա կա նը մար դոց հո գե բա նու -
19 Les mots et les choses: Une archéologie des 
sciences humaines, Paris: Gallimard, 1966.
20 ԿԱՄ 8 (2/2020, Ե րե ւան) հա տո րին մէջ, Նշա ն-
ե ան Բա ռեր եւ ի րեր եր կա սի րու թե նէն թարգ մա -
նա բար ըն թեր ցո ղին կը հրամց նէ գիր քին ին նե- 
 րորդ գլու խը։ Մեր այս ամ փո փու մին հա մար կը 
գոր ծա ծենք հոն Նշա նե ա նի մշա կած ի մաս տա սի -
րա կան լե զուն Ֆու կոյի մտա ծո ղու թիւ նը ա րեւմը -
տա հայե րէն փո խադ րե լու ի խն դիր։ Չա փա զանց 
ար ժէ քա ւոր կը հա մա րենք նաեւ այս թարգ մա -
նու թե ան հետ մէկ տեղ է ջա տա կի ծա նօ թագ րու -
թիւն նե րով հրամ ցո ւած Ֆու կոյի եզ րա բա նու- 
 թե ան վե րա բե րող թարգ մա նա կան ո րո շում նե րը  
եւ ա նոնց տրա մա բա նու թիւ նը պար զող փաս -
տար կում նե րը։ Աս կէ զատ, Նշա նե ան Ֆու կոյէն 
2019ին թարգ մա նա բար Ի նք նա գիր գրա կան ա -
կում բին հետ հրա տա րա կած է Ի մա ցու թե ան կա -
մե ցո ղու թիւ նը. սե ռա կա նու թե ան պատ մու թիւն 1 
հա տո րը, իր մէ « Թարգ մա նու թե ան բո վէն. Մի շէլ 
Ֆու կոյի սե ռային են թա կան» վեր ջա բա նով մը։ 
Ման րա մաս նու թիւն նե րու հա մար, տե՛ս Ի նք նա -
գի րի ծա նու ցու մը այս տեղ՝ https://inknagir.org/?p 
=9721։ Յոյժ օգ տա կար պի տի ըլ  լար այս թարգ -
մա նու թե ան վրայ ու շադ րու թիւն դարձ նե լը, հաս-
կը նա լու հա մար Նշա նե ա նի թարգ մա նա կան ո րո- 
 շում նե րը, ի նչ պէս նաեւ զա նոնք ման րակր կիտ 
կեր պով նկա տի ու նե նա լու այն թարգ մա նու թիւն -
նե րուն եւ քն նար կում նե րուն պա րա գային, զորս 
եր կու հայե րէն նե րը ան շր ջան ցե լի օ րէն կը պար -
տին Ֆու կոյի աշ խա տու թիւն նե րուն։
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թիւն նե րէն եւ լե զո ւա բա նա կան վեր կա -
յա ցում նե րէն (քե րա կա նա կան կա նոն -
նե րով, ի մի ջի այ լոց, կա ռա վա րո ւող) 
ան դին պատ մա կա նու թե ամբ օժ տո ւած 
ու ժա-յ ղա ցա կան դաշտն է։ Վեր լու ծու- 
 թիւ նը հնա խօ սու թիւնն է, որ կը մի տի 
վե րա կազ մել ան ցե ալ ի մա ցա կար գեր, 
հա շո ւի առ նե լով ներ կայ վեր լու ծա կան 
կա րե լի ու թիւն նե րու սահման նե րը։ Գիր - 
քին պաշտ պա նած գլ խա ւոր դրոյ թը այն 
է, որ ար դի ա կա նու թե ան կազ մա ւոր -
ման նա խոր դած է դա սա կան ի մա ցա -
կար գը, ո ւր վեր կա յա ցու մը, որ պէս թա - 
փան ցիկ եւ գաղտ նի մի ջար կում, մի ա -
հե ծան դիրք կը գրա ւէր մտա ծո ղու թեան 
եւ գի տա կան գոր ծա ռու թիւն նե րու մէջ։ 
Վեր կա յա ցու մի գե րա կա յու թիւ նը տե ղի 
կու տայ ար դի ի մա ցա կար գին, ե րբ ան 
ար դէն ի վի ճա կի չէ ո ւղ ղա կի օ րէն եւ 
ան մնա ցորդ կեր պով ո րո շադ րե լու ի րե -
րու բնոյ թը որպէս այդ։ Վեր կա յա ցու մի 
կո տո րա կու մը, որ պէս ար դի ա կա նու-
 թե ան նա խադ րե ա լը, ա ռաջ կը բե րէ ե -
րեք փորձ նա կան (empirique) գի տա- 
 կար գեր. կեն սա բա նու թիւն, տն տե սա -
գի տու թիւն եւ բա նա սի րու թիւն։ Ե րեքն 
ալ ու նին ճա ռա բա նա կան հնա խօ սա -
կան նոյն հիմ քը՝ ըլ  լա լով դրա պաշ տու -
թե ան դաշ տեր, ո րոնք կ՚ո րո շադ րեն 
պատ մա կա նու թիւն ցու ցա բե րող փորձ -
նա կան ո լորտ նե րը։ Այս պի սով՝ ար դի ա -
կա նու թիւ նը մարդ է ա կը կը նկա տէ 
որ պէս ե ՛ւ փորձ նա կան ե՛ ւ ան դրան ցա -
կան։ Վեր ջի նիս ա մե նէն ազ դե ցիկ մտա -
ծո ղու թիւ նը կը պար տինք Քան թին 
մար դու բանա կա նու թիւ նը ո րո շադ րող 
պայ ման նե րը եւ սահ ման նե րը մտա ծե -
լու իր փոր ձով։ Ֆու կոյի հնա խօ սու թիւ -
նը, ու րեմն, կը փոր ձէ նա խա պատ րաս- 

 տել այս պի սով ճշգր տօ րէն ո րո շադըր -
ւած յետ-ար դի ա կան մտա ծո ղու թե ան 
դաշտ մը, որ, գի տակ ցե լով ար դի մար -
դու փորձ նա կան-ա նդ րան ցա կան սահ -
ման նե րը, ա նոնց մէ ան դին ան ցնե լու 
ճի գը կ՚ը նէ, ճա նա պար հին կազ մա լու -
ծե լով մարդ կայ նա պաշ տա կան զա նա -
զան կեցուածք ներ։   

Լայ նօ րէն փոխ առ նե լով Ֆու կոյի 
հնա խօ սա կան մօ տե ցու մէն, Ե դո ւարդ 
Սայիտ իր Ա րե ւե լա բա նու թիւն21 գիր -
քով յս տա կօ րէն կը բա ցատ րէ եւ րո -
պա կան ար դի ի մա ցա կար գի եւ գա - 
ղու թատի րու թե ան մեղ սակ ցու թիւ նը: 
Ա րե ւե լա բա նու թե ան ճա ռա բա նա կան 
կազ մա ւո րու մը, որ պէս Այ լի գա ղու թա -
տի րա կան վեր կա յաց նո ղա կան հա մա -
կարգ (ա րե ւե լա պաշ տու թիւն), ի նչպէս 
նաեւ որ պէս գի տա կան, տն տե սա կան 
եւ քա ղա քա կան գա ղա փա րա բա նու -
թիւն (ա րե ւե լա գի տու թիւն), կ՚ո րո շադ -
րէ Եւ րո պայի (Ա րեւ մուտ քի) յա րա- 
 բե րե լու կեր պը ա նոր կող մէ ըն կա լ- 
 ւած այ լե րու (ը սենք՝ ու րիշ մշա կոյթ նե -
րու) հետ։ Հոս ար դէն տե ղին է յի շա տա -
կել Նշա նե ա նի քն նա դա տու թիւ նը 

21 Orientalism, Pantheon Books, 1978։ Ի նչ պէս 
Նշա նե ան կը բա ցատ րէ « Բա նա սի րու թիւն եւ 
հու մա նիզմ Ե դո ւարդ Սայի տի մօտ» փոր ձագ րու -
թե ան մէջ, orientalism բա ռը դժո ւար է հայե րէն 
թարգ մա նել մէկ բա ռով. բա ցի «ա րե ւե լա բա նու -
թիւն»էն, ա նի կա կը կրէ նաեւ՝ ա ւե լի բա նա սի րա -
կան ա ռու մով, «ա րե ւե լա գի տու թիւն», եւ «ա րե- 
 ւե լա պաշ տու թիւն» ի մաստ նե րը։ Հոս կը գոր ծա -
ծենք ա ռա ջի նը գործ նա կան նկա տա ռում նե րէ ել -
լե լով, սա կայն նկա տի ու նինք ե րե քը։ Նոյն փոր- 
 ձագ րու թե ան մէջ, Նշա նե ան կը դի մէ նո րա բա -
նու թե ան մը՝ շր ջա նա ռե լով «ա րե ւե լա բա նա սի -
րու թիւն» բա ռը, մի այն մէկ ան գամ, որ պէս գը- 
րու թե ան ա ռա ջին բա ժի նի խո րա գիր։ Նոյն եզ րը 
ան կը կրկ նէ « Շել լին գէն մին չեւ ֆրանց Կաֆ կա 
եւ Դա նի էլ Վա րու ժան» դա սա խօ սու թե ան ըն -
թաց քին, մատ չե լի առ ցանց։ 
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Սայի տի մտա ծո ղու թե ան։ Թիւ մէկ, մե -
թո տա բա նա կան գետ նի վրայ, Սայիտ՝ 
Ֆու կոյէն փոխ առ նե լով հնա խօ սա -
կան մօ տե ցու մը, յա րա կար ծա բար 
կ՚ան տե սէ վեր ջի նիս նոյն այդ հնա խօ -
սու թե ան ան քակ տե լի մա սը հան դի սա -
ցող հա կա-մարդ կայ նա պաշ տու թիւ նը, 
զոր ի մի ջի այ լոց վեր կա յաց նո ղա կան 
հա մա կար գե րու դէմ է որ կը զար գա -
ցո ւի։ Ի նչ պէս յայտ նի է, Սայիտ իր 
մտա ւո րա կան գոր ծու նէ ու թե ան ըն -
թաց քին չէ վա րա նած իր ակ նա ծան քը 
յայտ նե լու քսա նե րորդ դա րու բա նա -
սէր Է րիխ Աո ւէր պա խի եւ Ժէ. եւ ԺԸ. 
դա րե րու ի մաս տա սէր Ճիամ պա տիս -
տա Վի կոյի հան դէպ՝ եր կուքն ալ մարդ- 
 կայ նա պաշտ մտա ծող ներ։ Թիւ եր կու, 
Սայիտ հռ չակ վայե լած իր գիր քի հրա -
տա րա կու թե նէն ե տք ան տե սած է այն 
պա րա գան, որ վեր ջինս ծա ռա յած է որ -
պէս ազ գայ նա պաշտ հո սանք նե րու 
գոր ծիք, շա հա գոր ծո ւե լով որ պէս ի -
մաս տա սի րա կան ար դա րա ցում շատ 
մը պահ պա նո ղա կան, հիմ նա պաշտ կե -
ցո ւածք նե րու։ Այս եր կու հան գա մանք -
նե րը, տաս նա մե ակ նե րով, մէ կը միւ սին 
սնած են Սայի տի աչ քե րուն ա ռաջ22։ 
Քն նա դա տե լով Սայի տը, Նշա նե ան կը 
փոր ձէ ա ւե լի մօտ կե նալ ֆու կո յա կան 
հա կա-մարդ կայ նա պաշտ հնա խօ սու -
թե ան, կամ գո նէ ա նի կա յա րա կար ծա -
կան կեր պով չգոր ծա ծել։ 

 Հե տե ւա բար, Սայի տի Ա րե ւե լա բա -
նու թիւ նը՝ Ա րեւ մուտ քի գա ղու թա տի -
րա կան հա կում նե րը պար զե լով եւ քըն- 

 նա դա տե լով հան դերձ, ա նոր կող մէ կա -
րե լի դար ձո ւած եւ «ար տա հա նո ւած» 
ազ գայ նա կա նու թե ան կա ռոյ ցը որ պէս 
այդ կը ձգէ քն նա դա տու թե նէ զուրկ։ 
Այս բա ցը կը լրաց նէ Ստա թիս Կուր -
կու րի սի ա ռա ջին՝ Ե րա զային ա զգ. լու -
սա ւո րու թիւն, գա ղու թա տի րու թիւն եւ 
ար դի Յու նաս տա նի հաս տա տու թիւ -
նը23 գիր քը։ Կուր կու րիս հոն ցոյց կու 
տայ, թէ ի նչ պէս ԺԹ. դա րու ա ռա ջին 
տաս նա մե ակ նե րուն Եւ րո պայի մէջ ձե -
ւա ւո րո ւած յու նա սի րու թիւ նը (զո րօ րի -
նակ՝ գեր ման վի պա պաշտ գրող նե րու 
եւ ի մաս տա սէր նե րու մօտ այ լով՝ հին 
Յու նաս տա նով, ի նք նա նա լու՝ ազ գայ -
նա նա լու, ճա ռա բա նու թիւ նը) յոյ նե րու 
կող մէ «ինք նա հայե ցո ղա կան նմա նա -
կու թե ան»24 տրա մա բա նու թե ամբ կ՚առ- 
 նը ւի եւ ա նոնց մօտ կ՚ա ռա ջաց նէ ար դի 
ազ գայ նա կա նու թե ան գա ղա փա րա բա -

22 Տե՛ս Նշա նե ա նի « Բա նա սի րու թիւն եւ հու մա -
նիզմ Ե դո ւարդ Սայի դի մօտ» փոր ձագ րու թիւ նը, 
ո րուն ամ փո փումն է որ այս պար բե րու թե ամբ կը 
տրո ւի։

23 Dream Nation: Enlightenment, Colonization, and 
the Institution of Modern Greece, Stanford 
University Press, Stanford, 1996.
24 Տե՛ս մաս նա ւո րա պէս գիր քին չոր րորդ՝ «Յու -
նա սի րու թե ան պա տի ժը» (“The Punishment of 
Philhellenism”, 122-154) գլու խը։ Ե ՛ւ Նշա նե ան, 
ե՛ւ Կուր կու րիս Հո մի Պհապ հայէն փոխ կ՚առ նեն 
մաս նա ւո րա պէս եր կու կէտ։ Թիւ մէկ, կա րե լի ու -
թիւ նը մտա ծե լու, Նշա նե ա նի բա ռե րով, «ազ գայի -
նը իբ րեւ պա տում, պատ մո ղա կան գոր ծո ղու- 
 թե ամբ մը ե րե ւան ե կած ի րա կա նու թիւն» (Գե ղա -
գի տա կան ազ գայ նա կա նու թիւ նը, էջ 12), յ ղում ը -
նե լով Պհապ հայի “DissemiNation: Time, Nar- 
rative, and the Margins of the Modern Nation,” 
գրու թե ան, որ լոյս տե սած է այս տեղ՝ Nation and 
Narration, ed. Homi Bhabha, London, Routledge, 
1989, էջ 291-322 : Թիւ եր կու, գա ղու թա տի րու -
թե ան նմա նա կու թե ան ե րկ դի մու թիւ նը։ Այս պի -
սով՝ «Յու նա սի րու թե ան պա տի ժը» գլու խին մէջ, 
Սթա թիս Կուր կու րիս կը յ ղէ Պհապ հայի “Of Mi-
micry and Man: The Ambivalence of Colonial 
Discourse”ի յօ դո ւա ծը, որ լոյս տե սած է այս տեղ՝ 
Politics and Ideology, ed. James Donald and Stuart 
Hall, Open University Press, Philadelphia, 1986, 
էջ 198-205:
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նու թիւ նը։ Այ սինքն՝ յոյ նե րը կը նմա նա -
կեն եւ րո պա ցի նե րը, ո րոնք կը նմա- 
 նա կեն հին յոյ նե րը. այս ճա նա պար հով 
է որ յոյ նե րը՝ ար դի ազ գայ նա կան ա ռու -
մով, կը յոյ նա նան։ Վեր ջին նե րէն զատ, 
գո նէ սեր պե րու մօտ նման զար գա -
ցում ներ կը նկա տո ւին։ Յատ կան շա -
կա նը եւ յափշ տա կի չը այն է, որ Նշա ն- 
ե ա նի աշ խա տու թիւն նե րը25 ցոյց կու 
տան թէ ի նչ պէս հայե րը՝ նախ մե ծա -
պէս յան ձինս Մխի թա րե ան հայ րե րու, 
կը սկ սին գոր ծել որ պէս յոյ նե րուն նմա -
նա կը, եւ րո պա ցի նե րուն նկա տել տա -
լով, որ հին յու նա կան քա ղա քակըր- 
 թու թե նէն ո րոշ աշ խա տու թիւն ներ մի -
այն հայե րէն թարգ մա նու թե ամբ գո յու -
թիւն ու նին եւ, այս պի սով, ի րենք ի րենց 
ի սկ սկ սե լով ըն կա լել որ պէս ա զգ՝ ար դի 
ի մաս տով26։ Այս տրա մա բա նու թե ամբ 
է, որ ԺԹ. դա րու ե րկ րորդ տաս նա մե ա -
կին ար դէն ի սկ՝ այ սինքն, Ա բո վե ա նէն 
ա ռաջ, ար դի ազ գայ նա կա նու թե ան գա -
ղա փա րի կազ մա ւո րու մը կ՚ար ձա նագ -
րու րի հայե րու մօտ։  

Ու րեմն՝ յու նա սի րու թե նէ հա յա սի -
րու թիւն։ Նշա նե ան, հե տե ւե լով եւ զար -
գաց նե լով Կուր կու րի սի պատ մա կա - 
նաց նող ցան ցը, կը փոր ձէ յս տակ հան-  
գը րո ւան նե րու բաժ նել ազ գայ նա կա-  
 

նու թե ան զար գա ցու մը հայե րու մօտ։ 
Ա ռա ջին հանգ րո ւան՝ հնա խօ սու թե ան 
ձե ւա ւո րու մը (հ նա խօ սու թիւն ար դի ի -
մաս տով եւ ո ՛չ Ֆու կոյի քն նա կան ի -
մաս տով), ո րուն թե րեւս մե ծա գոյն դըր- 
 սե ւո րու մը ԺԹ. դա րու ա ռա ջին տաս-
նամե ակ նե րու եւ րո պա կան յու նա սի -
րու թիւնն է։ Այս փու լին մէջ կը մտ նեն 
ար դի պատ մու թե ան՝ պատ մա կան ժա -
մա նա կայ նու թե ան, զգայ նու թիւ նը եւ օ -
րի նա վի ճա կը, ի նչ պէս նաեւ լե զո ւին 
պատմա կան տա րո ղու թիւն վե րագ րող 
յ ղա ցա կան հա մա կար գը ի րեն հա մա -
պա տաս խա նող հա մե մա տա կան լե զ -
ւաբա նու թե ան կր թան քով։ Ֆու կոյի Բա - 
ռեր եւ ի րեր գիր քը սոյն հան գա ման քը 
ման րա մաս նօն րէն կը տե սա բա նէ։ 
Թաք նա բար հա մա կար գո ւած այս զար- 
 գա ցու մին սեր տօ րէն կա պո ւած է ա -
րեւմ տա հայե րու մօտ աշ խար հա բա րի 
սկզբ նա ւո րու թիւ նը, մաս նա ւո րա բար 
Հայր Ղու կաս Ին ճի ճե ա նի եւ Հայր Մի -
նաս Բժշ կե ան ցի գոր ծու նէ ու թե ան որ -
պէս ար դիւնք՝ կր կին եւ ոչ պա տա հա- 
 կան մո ռա ցու թե ան մատ նո ւած ըլ  լա լու 
հան գա ման քով, Մխի թա րե ան հայ րե -
րու ձե ռամբ ի սկ։ Ազ գայ նա կա նու թե ան 
ձե ւա ւոր ման ե րկ րորդ հո լո վոյ թը բնի կի 
կեր պա րին մի ա հե ծան տի րա պե տու -
թե ան հաս տա տումն է։ Այս մէ կը կը հա -
մընկ նի ազ գագ րու թե ան կր թան քի 
կազ մա ւո րու մին եւ ա նոր կո րի զը կը 
կազ մէ։ Ազ գագ րու թիւ նը կը մի տի բնի -
կին խօ սեց նել որ պէս զի ստա նայ ա նոր 
ճշ մար տու թիւ նը, զոր վեր ջինս սա կայն 
իր է ու թե ամբ ի վի ճա կի չէ ը մբռ նե լու եւ 
հե տե ւա բար կա րի քը ու նի ազ գագ րա -
գէ տին։ Գա րե գին Սրո ւանձ տե ան ցի 
տի պա րով բնի կը եւ ազ գագ րա գէ տը 

25 Այս հա մա ծի րին մէջ, Նշա նե ան կը մատ նան շէ 
ու կ՚ըն դու նի կա րե ւո րու թիւ նը Գրի գոր Պըլ տե ա -
նի Կրա կէ շր ջա նա կը Դա նի էլ Վա րու ժա նի շուրջ 
(տ պա րան Կա թո ղի կո սու թե ան Հայոց Մե ծի 
Տանն Կի լի կի ոյ, Ան թի լի աս, 1988) գիր քին։ 
26 Հե տե ւա բար, թարգ ման չա կան յա րա ցոյց մըն է 
որ կը սկ սի հոս բա նիլ, տե՛ս զօ րօրի նակ՝ Գե ղա -
գի տա կան ազ գայ նա կա նու թիւն, էջ 35, կա րե ւոր 
է նաեւ ազ գային ի նք նա ցու մի հան գոյ ցի ծնուն դը 
նկա րագ րող նա խորդ է ջը։ Տե՛ս նաեւ « Պո լի սէն 
Վե նե տիկ Լորտ Պայ րը նի Օ րե րուն» դա սա խօ -
սու թիւ նը։
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կողք-կող քի կու գան27։ Վեր ջա պէս՝ եր -
րորդ հանգ րո ւա նը ա րեւմ տա հայե րու 
մօտ Ի. դա րաս կիզ բին Մե հե ան պար -
բե րա կա նի շուրջ հա ւա քո ւած սե -
րունդն է (ա րե ւե լա հայե րու մօտ՝ թե- 
 րեւս մի այն Չա րենց), յան ձինս Դա նի էլ 
Վա րու ժա նի, Կոս տան Զա րե ա նի եւ 
Յա կոբ Օ շա կա նի՝ յի շա տա կե լով մի այն 
ա մե նէն ազ դե ցիկ նե րը, չմոռ նա լով Կո -
մի տա սի պա րա գան։ Գե ղա գի տա կան 
ազ գայ նա կա նու թիւ նը այս սե րուն դը՝ 
միշտ ը ստ Նշա նե ա նի, կը հասց նէ իր 
տրա մա բա նու թե ան ծայ րա գոյն կէ տին 
ե րբ կը փոր ձէ բա նա սի րու թե նէն ան -
դին ան ցնիլ եւ ա րո ւես տով ազ գայ նա -
կա նա ցում ա պա հո վել։ Բա նա սի րու- 
 թե ան հա կադ րո ւի լը ե ւս, կը մատ նէ այս 
սե րուն դի կող մէ սնու ցա նո ւած յա րա -
բե րու թիւ նը բա նա սի րու թե ան հետ28։ 

 Վի ճար կո ղա կան այս զար գա ցում -
նե րուն ըն թաց քին, Ա րեւ մուտ քի մէջ եւ 
հի մա ար դէն հա մաշ խար հային հե ղի -
նա կու թիւն վայե լող Պե նե տիկտ Ան -
տըր սը նի Ե րե ւա կայո ւած հա մայնք- 
 ներ29 գիր քը ո ւղ ղա կի քն նա դա տու - 
թեան թի րախ կը դառ նայ։ Հոն պաշտ -
պա նո ւած հիմ նա կան դրոյ թը այն է, որ 
ազ գայ նա կա նու թիւ նը կը ծնի մե ծա -
պէս դրա մա տի րա կան տպագ րու թե ան 
շնոր հիւ, որ պէս ե րե ւա կա յա կան հա -
մայ նու թիւն, ե րե ւա կա յա կան եզ րը 

պարզ ի մաս տով ը մբռ նո ւած՝ այ սինքն 
հա մայ նու թիւն մը ո րուն ան դամ նե րը ի -
րա րու ան ձամբ ծա նօթ չեն, սա կայն զի -
րար շատ լաւ կը ճանչ նան որ պէս ազ գի 
մը ան դամ ներ։ Ը ստ Նշա նե ա նի, Ան -
տըր սը նի ե րե ւա կա յու թե ան ստո րո գու -
թիւ նը ոչ մի այն կը մնայ ազ գայ նա կա - 
նու թե ան գա ղա փա րա բա նա կան մա -
կար դա կին վրայ (այ սինքն՝ պար զա պէս 
եւ ա ռանց քն նե լու զայն կը կրկ նէ), այլ 
նաեւ թիւ րի մա ցա բար (չա րախն դա -
բա՞ր՝ գա ղու թա տի րու թե ան թա քուն 
խն դու քը) կը թե լադ րէ ազ գայ նա կա նու -
թե ան պատ րան քայ նու թիւ նը՝ մէկ կող -
մէ ի բր թէ որ պէս քն նա դա տու թիւն, 
միւս կող մէ՝ ո գե կո չե լով «յետ-կա ռու ցա -
պաշ տու թե ան» վայե լած համ բա ւը 
(կամ ա ւե լի շուտ՝ տխ րահռ չակ հան գա -
ման քը) Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու հա -
մալ սա րան նե րէն ներս։ Ի տար բե րու - 
թիւն ե րե ւա կա յու թե ան նման հաս կա -
ցո ղու թե ան, Նշա նե ան ազ գի «ե րե ւա -
կայո ւած» հան գա ման քը կը մեկ նա բա- 
 նէ որ պէս « գե ղա գի տա կան», այն հան-
գ ըրո ւան նե րով զորս վե րը ամ փոփ կեր -
պով տո ւինք30։ 

 Մին չեւ հի մա ո րե ւէ ակ նարկ չը -
րինք « Լու սա ւո րու թիւն եւ պատ մա -
կան մտա ծո ղու թիւն» գրու թե ան, որ 
սա կայն ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով 
ան դրա նիկ աշ խա տու թիւնն է այս հա -
մաս տե ղու թե ան։ Հոն Սայի տի եւ Կուր -
կու րի սի դրոյթ նե րը՝ հա մա պա տաս- 
 խան վե րոյի շե ալ մաս նա յա տուկ կի -
րար կու մով, տա կա ւին ներ կայ չեն։ Փո -

27 Տե՛ս, զո րօ րի նակ, Բա նա սի րու թե ան սու գը, էջ 
100։
28 Տե՛ս, ի մի ջի ալյոց, Բա նա սի րու թե ան սու գը հա -
տո րին եր րորդ «Ա րե ւե լա բա նու թիւն եւ նոր-հ նա -
խօ սու թիւն» (“Orientalism and Neo-Archeology,” 
էջ 66-105) գլու խը։
29 Benedict Anderson, Imagined Communities: 
Reflections on the Origin and Spread of Nation-
alism, Verso, London, 1983.  

30 Տե՛ս Գե ղա գի տա կան ազ գայ նա կա նու թիւ նը, էջ 
47 եւ 81, տես նաեւ Բա նա սի րու թե ան սու գը, եր -
րորդ գլուխ, թիւ 34 է ջա տա կի ծա նօ թագ րու թիւն, 
էջ 344-345։
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խա րէ նը՝ խնդ րա կա նա ցում մը կայ, ո - 
րուն Նշա նե ան փոր ձած է պա տաս խա -
նել ա ւե լի ո ւշ այս մտա ծող նե րուն բե -
րած նպաս տով։ Խօս քը ԺԸ. դա րուն 
ար ձա նագ րո ւած հայ կա կա նու թե ան կո- 
 տո րա կու մին մա սին է։ Այս խնդ րա կա -
նա ցու մին վրայ կ՚ար ժէ որ յա մե նանք, 
բայց նախ ամ փոփ ներ կա յաց նենք 
«Լու սա ւո րու թիւն եւ պատ մա կան մտա- 
 ծո ղու թիւն» փոր ձագ րու թիւ նը։ Մաս 
կազ մե լով հայ կա կան եւ հրէ ա կան 
լուսա ւո րու թե ան փոր ձա ռութիւն նե րը 
կողք-կող քի բե րող, ու րեմն՝ ձե ւով մը 
հա մե մա տող, հա տո րի մը, ան Հայր Մի -
քայէլ Չամ չե ա նի  Պատ մու թիւն Հայոց. 
Ի սկզ բա նէ աշ խար հի մինչև ցամ 
Տեառն 1784 ը ստ այ լե ւայլ ձե ռագ րաց 
(լոյս տե սած 1786էն 1788ին) ե ռա հա -
տոր հրա տա րա կու թիւ նը կը զե տե ղէ 
թէ՛ հայ կա կան պատ մագ րու թե ան մէջ՝ 
որ պէս դա սա կան ճա ռա բա նու թե ան 
ա ռա ջին ար ձա նագ րու թիւ նը, թէ՛ ան կէ 
ա ռաջ գո յու թիւն ու նե ցող քրիս տո նէ ու -
թե ամբ ո րո շադ րո ւած հայ կա կան ժա -
մա նա կագ րա կան (ք րո նի կոն) ա ւան - 
դու թե ան մէջ։ Նշա նե ա նի փոր ձագ րու -
թիւ նը չա փա զանց շա հե կան կա պակ -
ցու թիւն ներ կը հաս տա տէ Մխի թա ր- 
ե ան նե րու եր կու դար ձգո ւող գոր ծու -
նէ ու թե ան, Մատ րա սի դպ րո ցին, դա -
սա կան պատ մագ րու թե ան եւ Խո րե- 
 նա ցի ի պատ մագ րու թե ան մի ջեւ։  Ինչ -
պէս ՊՊ Պի եւ Բա նա սի րու թե ան Սու -
գըի, այն պէս ալ այս փոր ձագ րութե ան 
մէջ, ան չի վա րա նիր ու շադ րու թիւն 
հրա ւի րե լէ քրիս տո նէ ա կան ա ւան դու -
թիւն նե րու խա ղա ցած դե րին վրայ։ 
Քրիս տո նէ ու թիւ նը, սա կայն, այս հա -
մա ծի րին մէջ կը բա նի որ պէս պատ մա -

կան ար ձա նագ րու թիւն նե րը ո րո շադ- 
 րող բայց ոչ ո րո շիչ մէկ են թա շերտ31։ 

 ԺԸ. դա րուն ար ձա նագ րո ւած հայ -
կա կա նու թե ան կո տո րա կու մին խնդ -
րա կա նա ցու մը ան սպա սե լի օ րէն, բայց 
ու ժեղ կեր պով կը յայտ նո ւի « Լու սա ւո -
րու թիւն եւ պատ մա կան մտա ծո ղու -
թիւն» փոր ձագ րու թե ան վեր ջա ւո րու - 
թե ան։ Գրու թիւ նը այդ տեղ կը մեկ նա -
բա նէ Հայր Մխի թար Սե բաս տա ցի ի 
Բառ գիրք հայ կա զե ան լե զո ւի ի32 պատ -
րաս տու թե ան առ թիւ ա նոր ա ռա ջին 
հա տո րին նա խա բա նին մէջ կա տա ր -
ւած մէկ նկա տա ռու մը, առ այն որ բա -
ռա րա նը պի տի ծա ռայէ որ պէս հայե- 
 րէ նի մի ա ւո րիչ գոր ծիք (119-120)։ Նշան- 
ե ան իր նկա տո ղու թե անց մէջ կ՚ակ -
նար կէ կեդ րո նի գա ղա փա րին բա նու մը 
այդ տեղ, որ կը փոր ձէ դի մա կայել Մխի -
թա րի գրու թե ան մէջ ար ձա նագ րո ւած 
կո տո րա կու մին։ Սա կայն, Նշա նե ան կը 
զա տէ լե զո ւա կան կեդ րոն մը ա պա հո -
վե լու ճի գը քա ղա քա կան փոր ձե րէն 
(յան ձին Մադ րա սի դպ րո ցին, որ ը ստ 
Նշա նե ա նի զուտ պե տու թիւն մը ու նե -
նա լու նպա տա կին ի խն դիր կը գոր ծէ), 
ի նչ պէս նաեւ եւ րո պա կան դա սա կան 
ի մա ցա կար գի ե ռա կի գոր ծա ռոյ թէն՝ 
միտո ւած զա նա զա նե լու, գնա հա տե լու 
եւ լրաց նե լու (120)։ Նշա նե ան կ՚ա ւելցը -
նէ, որ Մխի թար « կը նկա տէր գրա ւոր 
լե զուն, գրա բա րը, «մի աս նա կա նաց -
նող» դե րի մէջ, դեր մը որ ո րե ւէ այլ ի -
րո ղու թե ան կող մէ չէր կր նար լրա ցո ւիլ։ 

31 Տե՛ս զո րօ րի նակ Գե ղա գի տա կան ազ գայ նա կա -
նու թիւն, էջ 98, նաեւ Բա նա սի րու թե ան սու գը, 
«Նե րա ծու թիւն», Էջ 5, ի մի ջի շարք մը այ լոց։
32 Լոյս տե սած եր կու հա տո րով՝ Վե նե տիկ, 
1749ին եւ 1764ին հա մա պա տաս խա նա բար։
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«Ամ բող ջա կա նաց նե լու» սկզ բուն քը հե -
տե ւա բար ալ չի հա մա պա տաս խա ներ 
դա սա կան շր ջա նի կա մե ցո ղու թե ան 
Եւ րո պայի մէջ։ Ան կը պա տաս խա նէ եւ 
կը հա մա պա տաս խա նէ հայ ժո ղո վուր -
դին է ա կան կո տո րա կու մին ԺԸ. դա -
րուն»33 (120)։ Յա ջորդ պար բե րու թե ան 
մէջ, Նշա նե ան կը զե տե ղէ այս կո տո -
րա կու մը « քա ղա քա կա նու թե ան սե -
մին», աս կէ հե տեւց նե լով, որ ա նի կա 
քա ղա քա կան լու ծում չու նե նար34։ 
Նշանե ան կ՚ա ւելց նէ. «Այն ին չը, ո րուն 
կա րի քը կար ար դա րեւ՝ որ պէս զի բա -
նէր «ընդ դէմ» կո տո րակ ման ե րե ւոյ թին, 
դր սու թե ան դիրք մըն էր եւ ամ բող ջա -
կա նաց նող նա խա գիծ մը։ Այն վայր-
 կեանին ի սկ ե րբ ան կը փոր ձէ «սր բա- 
գ րել» տրո ւած կո տո րա կու մը, վեր ջինս 
կը դառ նայ ըն կա լե լի։ Այս էր Մխի թա -
րին եւ իր ա շա կերտ նե րուն վիթ խա րի 
յայտ նա գոր ծու թիւ նը։ Մխի թա րին նա -

խա գի ծը եւ այս յայտ նա գոր ծու թիւ նը 
կը կազ մեն հիմ քը Չամ չե ա նի Պատ մու -
թիւն հայո ցին»35 (121)։ Նշա նե ան կը 
հաս տա տէ, որ Մխի թա րե ան նե րուն 
ընդ մէ ջէն ար ձա նագ րո ւած փոր ձա ռու -
թիւ նը՝ հա մա պա տաս խա նե լով դա սա -
կան ի մա ցա կար գի շր ջա նին, ամ բող- 
 ջու թե ամբ չի բա ցատ րո ւիր ա նոր ը նդ -
հան րա կան բնու թագ րու թե ամբ։  

Ինչ որ սա կայն ա ւե լի հե տաքրք -
րա կան կը թո ւի՝ Նշա նե ա նի փոր ձագ -
րու թե ան մէջ դուր սի եւ ներ սի տրա- 
 մա բա նու թե ան բա նիլն է։ Ա նոր «ըՍ -
փիւռք եւ դր սու թիւն» (94-96) կո չո ւած 
բա ժի նը կը վի ճար կէ, որ ի տար բե րու -
թիւն հրեա նե րու լու սա ւո րու թե ան 
փոր ձա ռութեան, հայե րը հաս տա տու -
թե նա կան՝ ըսել է թէ ներ քին, փո փո -
խու թիւն չեն կր ցած ա ռաջ բե րել։ Նոյն 
բաժ նին, ի նչ պէս նաեւ վե րը մէջ բե ր-
 ւած տո ղե րուն մէջ, Նշա նե ան կը պն դէ, 
որ հայե րու փոր ձա ռու թիւ նը՝ յան ձին 
Մխի թա րե ան մի ա բա նու թե ան, դր սու -
թե ան դիրք գրաւե լով կա րե լի կը դարձ -
նէ լու սա ւո րու թե ան փոր ձըն կա լում մը։ 
Սա կայն, Նշա նե ան կ՚ա ւելց նէ, Մխի -
թա րե ան նե րու դր սու թիւ նը, պայ մա նա -
ւո րո ւած էր նաեւ ա նոնց կա թո լիկ 
ըլ լա լու հան գաման քով եւ, կր կին ի 
տար բե րու թիւն հրե ա նե րուն, սփիւռ -
քե ան չէր, այլ Մխի թա րեան նե րու օս -
մա նե ան լու ծէն դուրս ըլ լա լով սահ- 

33 “[Mekhitar] saw the written language, grabar, in 
the role of a “unifier,” a role that could not be 
fulfilled by any other reality. The principle of 
“totalization” thus no longer corresponds to the 
will of the classical age in Europe. It responds and 
corresponds to the essential fragmentation of the 
Armenian people in the eighteenth century” (120). 
34 « Քա ղա քա կա նին սե մին» ըլ լա լու գա ղա փա րին 
որ պէս բնա նիւթ կա րե լի է հան դի պիլ Նշա նե ա նի 
վաղ հրա տա րա կու թիւն նե րէն՝ Հայե րէ նի շր ջան -
նե րը եւ գոր ծա ծու թիւն նե րը (1989) գիր քին մէջ։ 
Ֆու կոյի Բա ռեր եւ ի րեր (1966) գիր քէն քսա նե -
րեք տա րի ե տք լոյս տե սած այս գիր քը լե զո ւի 
պատ մու թիւ նը կը հրամց նէ իր ըն թեր ցո ղին։ Քա -
ղա քա կա նին եւ քա ղա քա կա նու թե ան սահ մա նին 
ըլ լա լու բնա նիւ թը կա րե ւոր դեր կը խա ղայ նաեւ 
Նշա նե ա նի ա ւե լի ո ւշ գրու թիւն նե րուն մէջ, ա -
նոնք, ո րոնք ա ւե լի սուր քն նա դա տու թիւն ներ կը 
զար գաց նեն ազ գայ նա կա նու թե ան գա ղա փա րա -
բա նու թե ան նկատ մամբ։ Զո րօ րի նակ՝ Բա նա սի -
րու թե ան սու գը հա տո րը, զոր կա րե լի է նկա տել 
վերջ նա կան հանգ րո ւա նը այս հա մաս տե ղու թիւ -
նը կազ մող մեկ նա բա նու թիւն նե րուն։

35 “What was indeed needed in order to work 
“against” the phenomenon of fragmentation was 
a position of exteriority and a totalizing project. 
In the very moment when one tries to “correct” 
the given fragmentation, one makes it sensible. 
This was the immense discovery of Mekhitar and 
his disciples. Mekhitar’s project and this discovery 
constitute the foundation of Chamchian’s History 
of the Armenians” (121).
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 մա նո ւած է ր։ Նշա նե ան՝ հաս ցէ ու նե -
նա լով խմ բագ րո ւած հա տո րին ը նդ հա -
նուր նիւ թը, աս կէ կը հե տեւց նէ, որ 
Մխի թա րե ան նե րու դիր քը եւ գոր ծու -
նէ ու թիւ նը իր է ու թե ամբ ո ւղ ղո ւած էր 
դար մա նե լու հայե րու հպա տա կո ւած 
ըլ լա լու հան գա ման քը, հոն ո ւր ա նոնք 
կ՚ապ րէ ին։ Նշա նե ան իր փոր ձագ րու -
թե ան մէջ կը գոր ծա ծէ կո տո րա կում 
(fragmentation) եւ հպա տա կու թիւն 
(subjugation) բա ռե րը։ Պահ մը բա ցա -
յայ տօ րէն եւ բա ցար ձա կօ րէն որ դեգ րե -
լով Ֆու կոյի մտա ծո ղու թե ան ստո րո- 
 գու թիւն նե րը, կա րե լի է մտա ծել որ այս -
տեղ գրա ւար կը մեկ նա բա նել է հայե -
րու մե ծա պէս Օս մա նե ան կայս րու- 
 թե ան մէջ ապ րող հպա տա կու թե ամբ 
պայ մա նա ւոր կո տո րա կու մը Ա րեւ -
մուտ քը ո րո շադ րող դա սա կա նութե ան 
ի մա ցա կար գի շր ջա նին։  

Ինչ պէս տե սանք, քա նի մը տա րի ե -
տք, Սայի տի եւ Կուր կու րի սի մտա ծո -
ղու թե ան ը նդ մէ ջէն, Նշա նե ան ար դի ա- 
 կա նու թե ան շր ջա նին` ԺԹ. դա րու սկիզ -
բէն ի վեր, Օս մա նե ան լու ծին հպա տա -
կու մով պայ մա նա ւո րո ւած եւ ա ռա ջա- 
 ցած կո տո րա կու մը կը մեկ նա բա նէ՝ 
Վա րու ժա նի բա նաս տեղ ծու թե ան ա մե -
նէն ցայ տուն պա րա գայով, որ պէս բա -
նա սի րու թե ան է ու թե ան խոր քը ծո ւա - 
րած տրա մա բա նու թե ան ար գա սիք ա -
նոր ե րեք հանգ րո ւան նե րով (հ նա խօ -
սու թիւն, բնիկ, ա րո ւես տա գէտ)։ Այ- 
 սինքն՝ ար դի բա նա սի րու թիւ նը ան ցե -
ա լը, բնի կը եւ ա նոր է ու թիւ նը կազ մա -
ւո րող ա ռաս պե լը կը մտա ծէ որ պէս 
միշտ եւ ար դէն ի սկ կո րու սե ալ։  

Այս ա ռի թով, Նշա նե ա նի « Շել  լին -
գէն մին չեւ ֆրանց Կաֆ կա եւ Դա նի էլ 

Վա րու ժան»36 դա սա խօ սու թիւ նը, մատ- 
 չե լի առ ցանց, կը յ ղէ Ժան-Լիւք Նան-
 սի ի Ան գործ հա մայ նու թիւ նը37 աշ խա -
տու թե ան ի մի ջի այ լոց, մե զի բա ցատ- 
 րե լով ար դի ա կա նու թիւ նը կազ մա լու -
ծող մտա ծո ղու թե ան մար նա մաս նու -
թիւն նե րը, մաս նա ւո րա պէս՝ ան դրա- 
 դառ նա լով ար դի ա ռաս պե լի մեկ նա բա -
նու թե ան որ պէս ի նք նին ա ռաս պել, ի նչ -
պէս նաեւ մատ նան շե լով ֆրոյ դե ան ըս- 
կըզբ նա ւո րող տե սա րան-յ ղաց քի խաղ -
ցած կա րե ւոր դե րը այս կազ մա լու ծա -
կան աշ խա տան քի մէջ։ Սա կայն, այս 
աշ խա տան քը կը կազ մա զեր ծէ ար - 
դի ա կա նու թե ան ի մա ցա կար գը։  

Ար դե օք, հայե րու պա րա գայէն ել  -
լե լով, դա սա կան ի մա ցա կար գի շր ջա նի 
կո տո րա կու մի այս փոր ձա ռու թիւ նը 
դա սա կան շր ջա նի ի մա ցա կար գը փոր -
ձըն կա լա՞ծ է ա ռանց ին քին կո տո րա կո -
ւելու։ Այլ խօս քով՝ դա սա կան (ի մա- 
 ցակար գով ո րո շադ րո ւած) կո տո րա -
կո՞ւմ, թէ՞ դա սա կա նի կո տո րա կում։ 
Հարկ է նաեւ նկա տի ու նե նալ, ի նչ պէս 
Նշա նեան ար դէն ի սկ դի տել կու տայ, 
որ Մխի թա րեան նե րու փոր ձա ռու թիւ -
նը դա սական ի մա ցա կար գի շր ջա նին 
ամ բող ջու թե ամբ չի հա մա պա տաս խա -
ներ դա սա կա նու թե ան ըն դու նո ւած 
գոր ծա ռու թիւն նե րուն։ Ա ւե լին՝ քրիս -
տո նէ ու թիւ նը այս տեղ, ի տար բե րու -
թիւն ար դի ի մա ցա կար գի շր ջա նին, 
ա ւե լի ո րո շիչ է որ պէս պատ մա կան 
ար ձա նագ րու թիւն նե րու թանձ րա ցե ալ 
մի ջա վայր։ Սա կայն, քրիս տո նէ ութիւ -

36 Այս դա սա խօ սու թե ան վե րա բե րող ծա նօ թագ -
րու թիւ նը տե՛ս ա ւե լի վա րը։
37 Jean-Luc Nancy, La Communauté désoeuvrée, 
Christian Bourgois, Paris, 1986. 
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նը, չը սե լու հա մար աբ րա հա մե ան 
կրօն նե րը՝ նե րառնե լու հա մար Իս լա -
մը, ի նչ պէս նաեւ օս մա նե րէ նը իր կայ -
սե րա կան վար չա կան հան գա ման քով, 
հար կա ւոր է մտա ծել ար դի բա նա սի -
րու թե ամբ ո րո շադրուած մտա ծո ղու -
թե նէն զատ։ Ա սոր կա րե լի ու թիւ նը եւ 
պար տա կանու թիւ նը մե զի կ՚ըն ծայո ւի 
Նշա նե ա նի կազ մա զեր ծա կան աշ խա -
տան քով։ Նշա նե ան ին քը, կրկ նո ղու- 
 թե ան եւ պատ կե րի մտա ծո ղու թե ան 
օգ նու թե ամբ, կը փոր ձէ կազ մա լու ծա -
կան այս աշ խա տան քը ա ւե լի վաղ ժա -
մա նա կաշր ջան ներ տա նիլ՝ ի մա ցա - 
կար գե րէ ցատ կե լով։ Ան գամ մը ե ւս, 
գործ ու նինք բարդ հանգոյ ցի մը հետ 
ու, ար դա րեւ, վե րը գոր ծա ծո ւած ի մա -
ցա կար գային շր ջան նե րը ա ւե լի ճըշգ -
րիտ սահ մա նու մի կը կա րօ տին։ Այս 
բար դու թիւ նը թե րեւս կա րե լի ըլ լար 
ամ փոփ կեր պով մատ նան շել որ պէս ա -
ղէ տի պատ մա կան ար ձա նագ րու թիւն -
նե րու մտա ծո ղու թե նէն դէ պի պատ - 
մա կան ար ձա նագ րու թիւն նե րու ա ղէտ 
խնդ րա կա նաց նող շր ջում։ Այլ խօս քով, 
ի նչ պէս ալ ո րո շենք ան ցե ալն ի մա ցա -
կար գային շր ջան նե րու եւ են թաշր ջան -
նե րու բաժ նել, կա րե լի՞ է ար դե օք ու 
ե թէ այո՝ ա պա ի նչ պէ՞ս մտածել վե -
րապ րո ղին ար խի ւը ար դի ա կա նու- 
թեան ի մա ցա կար գէն ա ռաջ։ Հոս ի մա -
ցա կար գե րու ան ցքի բնոյ թը մտա ծել 
կա րե նա լու հա մար հնա խօ սա կա նէն 
զատ հար կա ւոր է հա շո ւի առ նել Ֆու -
կոյի ծնն դա բա նա կան մտա ծո ղու թիւ -
նը, յան ձին Ի մա ցու թե ան հնա խօ սու - 
թիւ նը38 գիր քին։ 

Գ. ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. ԱՂԷՏԻ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ 
ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ, ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅ ԵՒ 
ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ 
ԸՆԴՄԷՋԷՆ 

Եր րորդ հանգ րո ւա նով մը կը թե ւա կո -
խենք Նշա նե ա նի ար տադ րու թե ան տի -
րա կան մէկ այլ հա մաս տե ղու թիւն։ 
Գրու թիւն նե րու հա րուստ շարք մը մաս 
կը կազ մէ ա նոր, ո րոնց մէ նշենք Վկա -
յու թե ան եւ ա րո ւես տին մի ջեւ. Ի. դա րու 
հայ գրա կա նու թիւն39 եռ հա տո րե ա կի 
ա ռա ջին եւ եր րորդ հա տոր նե րը՝ Ազ -
գային յե ղա փո խու թիւ նը40 եւ Ա ղէ տին 
վէ պը41։ Ե րկ րորդ՝ Բա նա սի րու թե ան 
սու գը42 հա տո րին ար դէն մա սամբ անդ- 
րա դար ձանք` յ ղե լով ա նոր ան գլե րէն 
թարգ մա նու թե ան։ Հարկ է ա ւելց նել 
նաեւ «Ընկ լու զո ւա ծին մեկ նա բա նու -
թիւ նը»43։ 

38 L’archéologie du savoir, Éditions Gallimard, 
Paris, 1969։ Որ պէս պար տա դիր ըն թեր ցա նու -

թիւն, նշենք մէկ այլ մեծ մտա ծո ղի՝ Ժիլ Դը լըո զի 
գիր քը՝ Foucault, Les Éditions de Minuit, Paris, 
1986։
39 Entre l’art et le témoignage: Littérature Armén- 
ienne au XXe siècle, MētisPresses, Genève։ Այս ե -
ռա հա տո րե ա կէն ա ռա ջին եր կու քը մատ չե լի են 
ան գլե րէն թարգ մա նու թիւն նե րով։ Հրա տա րակ -
չա կան ման րա մաս նու թե անց հա մար, տե՛ս սոյն 
գրու թիւ նը եզ րա փա կող մա տե նա գի տու թիւ նը։ 
40 La Révolution nationale, 2006.
41 Le Roman de la catastrophe, 2008։ Այս հա տո -
րը, պէտք է խոս տո վա նինք, կա րե լի ու թիւ նը չու -
նե ցանք մօ տէն քն նե լու։ Ա սի կա մեր փոր ձագ- 
րու թե ան կա րե ւոր բա ցե րէն մին է, զոր  հար կա -
ւոր է ա պա գային ձե ւով մը լրաց նել։ 
42 Le Deuil de la philologie, 2007.
43 Եր կու մա սով լոյս տե սած. «Ընկ լու զո ւա ծին 
մեկ նա բա նու թիւ նը», Գրա կա նա գի տա կան հան -
դես, Ա, 2004, էջ 98-110, եւ «Ընկ լու զո ւա ծին մեկ -
նա բա նու թիւ նը», Գրա կա նա գի տա կան հան դես, 
Բ, 2004, էջ 90-97։
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«Ընկ լու զո ւա ծին մեկ նա բա նու թիւ -
նը» գրու թիւ նը կը պար զէ ա ղէ տի շուրջ 
տար բե րա(ր) կո ւած ճա ռա բա նու թիւն 
մը, որ մի այն Յա կոբ Օ շա կա նի մօտ է, 
որ ը ստ ե րե ւոյ թին, ա ռի թը ու նե ցած է ե -
րե ւան գա լու։ Ին չո՞ւ Օ շա կա նի մօտ։ Ո -
րով հե տեւ ան ՝ ի տար բե րու թիւն Վա - 
րու ժա նի, այն քի չե րէն է, որ ո ղջ մնա -
ցած է եւ կր ցած է թէ՛ Ա ղէ տէն նա խոր -
դող փոր ձա ռու թե ան մա սին գրել ըն դ- 
եր կար՝ օ րի նակ իր Հա մա պատ կե րով, 
եւ թէ՛ ալ մօ տե ցած է 1915ի Ա ղէ տի փոր- 
 ձա ռու թե ան՝ յատ կա պէս իր Մնա ցոր -
դա ցով, բայց նաեւ Հա մա պատ կե րով։ Ա - 
ղէ տի տար բե րա(ր) կո ւած ճա ռա բա նու -
թիւ նը թե րեւս կա րե լի է սա պէս նկա -
րագ րել. կայ Օս մա նե ան հայե րուն վերջ- 
 նա կան բնաջն ջու մին Ա ղէ տը՝ Օս մա ն-
ե ան կայ սե րա կան հա մա կար գի վեր ջա -
ւո րու թե ա նը հա մա պա տաս խա նող։ Կայ 
նաեւ ժա մա նա կագ րա կա նօ րէն նախոր- 
 դող, ար դի ա կա նու թե ան եր կու դա րե -
րու եր կայն քին վրայ ձգ ուող հայե րու 
որ պէս հա ւա քա կա նու թիւն ա ղէ տի մը 
ար ձա նագ րու թիւ նը։ Այս ‘երկ րորդ’, ա -
ւե լի կա նուխ ա ղէ տը կ՚ար ձա նագ րո ւի 
ան սպա սե լի օ րէն Ա բո վե ա նի կող մէ ե ւս, 
ի նչ պէս Նշա նե ան ցոյց կու տայ, Վէրք 
Հա յաս տա նի ի նե րա ծու թեան մէջ համ -
րու թե ան մատ նո ւած հօր կեր պա րի ուր -
 ւագ ծու մով44 եւ ան ժխ տե լի օ րէն ներ - 
կայ է Մե հե ա նի սե րուն դի մօտ՝ յատ կա -
պէս Վա րու ժա նի, սգա լու ան կա րե լի ու -
թե ան ար ձա նագ րու թեամբ յայտ նա կեր- 
 պը ւած, զոր Նշա նե ան կը մեկ նա բա նէ 
որ պէս հօր, հօր օ րէն քին հա սած ա ղէ -
տի, եր կի րը ան վե րա դարձ կեր պով կոր -

սը ւած ըլ  լա լու տե ղիք նե րու ը նդ մէ- 
 ջէն45։ Օ շա կա նի Հա մա պատ կե րը այս 
կա նուխ ա ղէ տին կու տայ « նա խա -
մահ»ի տա րա զը, զոր Նշա նե ան կը մեկ -
նա բա նէ որ պէս « մա հը նա խոր դող մա- 
 հէն թա փան ցո ւած» («Ընկ լու զո ւա ծին 
մեկ նա բա նու թիւ նը», Ա, 105)։ Նշանե ա -
նի մտա ծո ղու թիւ նը «նա խա մա հը» կը 
զա նա զա նէ վկայե լու հրա մա յա կա նէն, 
որ կը բա նի Օ շա կա նի թէ՛ քն նա դա տու -
թե ան եւ թէ՛ գրա կա նու թե ան ծալ քե -
րուն մէջ։ Նշա նե ան կը գրէ. «Եր կու 
տար բեր, գրե թէ հա կա դիր, եզ րեր են 
[Օ շա կա նի] գրա կա նու թիւ նը իր վկա -
յագ րա կան հան գա ման քով եւ նոյն գրա- 
 կա նու թիւ նը ե րբ կը կար դա ցո ւի իբ րեւ 
նա խա մահ, վեր ջա ւո րու թե ան կա րո -
ղա կա նու թիւ նը ցու ցա բե րող, ու րեմն 
ընկ լու զո ւա ծի հան գա ման քով եւ ը նկ -
լու զու մի մեկ նա բա նու թե ամբ։ Այս ան -
զա նա զե լի ու թիւնն է վեր ջին հա շո ւով 
(եւ ու րեմն զա նա զա նե լու պէտ քը), որ 
ներ կայ է ջե րուն գլ խա ւոր զսպա նակն է։ 
Գե ղա գի տա կան սկզ բուն քին շուրջ մեր 
աշ բողջ աշ խա տան քին կո րիզն է, որ կը 
յայտ նո ւի հոս» («Ընկ լու զո ւա ծին մեկ -
նա բա նու թիւ նը», Բ, 90)։ Նշա նե ան Օ -
շա կա նի մօտ եր կու (նոյ նը բայց մէ կէն 
ա ւե լի՝ ի նչ պէս պի տի տես նենք) ա ղէտ -
նե րու ար ձա նագ րու թիւն նե րը (գո նէ ա -
սոնց փոր ձե րը՝ քա նի հա կա սա կան զա - 
նա զա նու թիւն նե րու եւ ան կա րե լի ար -
ձա նագ րու թիւն նե րու հետ գործ ու -
նինք) վկա յագ րու թե ան եւ նա խա մա հի 
ար ձա նագ րու թե ան ան զա նա զա նե լի 
զա նա զա նու թե ան մէջ կը տե ղա ւո րէ։ 
Նոյն փոր ձագ րու թե ան մէջ, թարգ մա -
նա բար մէջ բե րե լով քսան տա րի ա ռաջ 

44 Տե՛ս Բա նա սի րու թե ան սու գը, Գլուխ Բ, «Ա բո վ-
ե ան եւ բնի կին ծնուն դը»։ 45 Տե՛ս Բա նա սի րու թե ան սու գը, Բա ժին Բ։
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ֆրան սե րէն լոյս տե սած իր մէկ գրու թե -
նէն, Նշա նե ան կը բնու թագ րէ այս յա -
րա բե րու թիւ նը սա պէս. «Գ րող նե րը, 
խո նարհ նե րը, հա րիւր մէկ տա րո ւան 
դա տա պար տե ալ նե րը, գիւ ղին ե րէց նե -
րը, բո լոր ար գի լո ւած խօս քին ու ա ւե -
րու մի մատ նո ւած պատ մու մին հե րոս- 
 ներն ե ն։ Ապ շե ցու ցիչ վե րի վայ րու մով 
մը, ո րուն բո լոր տո ւե ալ նե րը ու ե ղա -
նակ նե րը չենք վեր լու ծած տա կա ւին, … 
Օ շա կան, Հա մապ ատ կե րի տաս նե րորդ 
հա տո րին մէջ, այդ խո նարհ նե րէն, այդ 
գրող նե րէն մէկն է, բայց է՛ մի եւ նոյն ա -
տեն ի րենց խօս քը վերջ նա կա նաց նո ղը, 
ո րով հե տեւ ե ղած է հո՛ն, ի րենց հետ, 
նկու ղին եւ դամ բա նին մէջ։ Հա մա -
պատ կե րի վեր ջա ւո րու թե ան, նկուղ-
դամ բա նին մէջ պատ մում նե րու յայտ- 
 նա բե րու մը կը կրկ նո ւի ու կը կրկ նա -
պատ կո ւի. ար գի լո ւած խօս քը կը հն չէ, 
բայց ա նոր հետ մի ա սին կը հն չէ ար գի -
լու մը, վերջ նա կան պա պան ձու մը խօս -
քին։ Խորհր դա ւոր ե զր մը կայ այս տեղ» 
(«Ընկ լու զո ւա ծին մեկ նա բա նու թիւ նը» 
Բ, 92)46։ «Ընկ լու զո ւա ծին մեկ նա բա նու -
թիւ նը» գրու թե ան մէջ այս բար դու -
թեան մեկ նա բա նու թիւ նը բա նա սի րու- 
 թիւնն է՝ իր գե ղա գի տա կան է ու թե ամբ։ 
Նա խա մա հը Օ շա կա նի մօտ Հա մա -
պատ կե րի մէջ կ՚ար ձա նագ րո ւի որ պէս 
«[ի]ր ի սկ ը նկ լու զու մին վկա յու թիւ նը» 
(93)։ Նա խա մա հը, լռու թե ան մատ նը -
ւած ըլ լա լը, նա խա գոյ ա ղէ տը, հօր օ -
րէն քին հա սած ա ղէ տը եւ վկայե լու 
ան կա րե լի ու թիւնն է որ կը վկայո ւի Հա -

մա պատ կե րով։ Հոս, ի նչ պէս Նշա նե ան 
մե զի կը բա ցատ րէ, հա սած ե նք Օ շա -
կա նի գրա կան, քն նա դա տա կան հա -
մա կար գի, ի նչ պէս եւ բա նա սի րու թե ան 
ծայ րա գոյն կէ տին։ 

ԺԹ. դա րու եր կայն քին ար ձա նագ -
րո ւած ա ղէ տը՝ բա նա սի րու թե ամբ եւ 
ա նոր սու գով ո րո շադ րո ւած ար դի ի մա -
ցա կար գի ծնուն դով պայ մա նա ւորուած, 
Նշա նե ա նի գլ խա ւոր յա րա կար ծա կան, 
կազ մա լու ծա կան դրոյ թը կը կազ մէ։ Մի -
այն ար դի բա նա սի րա կան ի մա ցա կար -
գի ճա ռա բա նու թե ան ը նդ մէ ջէն է, որ ի 
վի ճա կի ե ղած ե նք եւ տակա ւին ի վի ճա -
կի ե նք փոր ձըն կա լե լու ա ղէ տը։ Նշա ն- 
ե ա նի մեկ նա բա նու թիւն նե րը 1915ի Ա -
ղէ տը կը մեկ նա բա նեն որ պէս ա ռա ջի -
նին՝ ար դի ա կա նու թե ան ան քակ տե լի 
մա սը կազ մող ա ղէ տին, ծայ րայեղ եւ 
վերջ նա կան դր սե ւո րու մը։ Սա կայն, ար -
դի ա կա նութե ան ար դէն ի սկ ա ղէ տո ւած 
ըլ  լա լու ոսպ նե ա կի ը նդ մէ ջէն է, որ 
վերջ նա կան ա ղէ տը կ՚ըն կա լո ւի որ պէս 
վերջ նա կան։ Բա նա սի րու թե ան, որ պէս 
ար դի ի մա ցա կարգ, ծնն դա բա նու թիւ նը 
ա ռա ջին հեր թին Ֆու կոյէն առ նե լով, 
սա կայն   նե րյայ տօ րէն հիմ նո ւե լով յետ-
ար դի ա կան մտա ծո ղու թե ան ըն ձե ռած 
կա րե լի ու թիւն նե րու վրայ (Դե րի դա, Լի -
ո տար, Լա կու-Լա բարթ, Նան սի), Նշա ն- 
ե ա նի մեկ նա բա նու թիւն նե րը ա ղէ տը կը 
պատ մա կա նաց նեն որ պէս բա նա սի -
րու թե ան դա րաշր ջա նի կող մէ ո րո շադ -
րը ւած պատ մա կա նա ցու մէն ձեր բա- 
 զա տե լու կա րե լի ու թիւ նը։ Այս հա կա -
սութ իւնն է՝ որ պէս ան զա նա զա նե լի ու -
թիւն, որ պէս ա պա-պատ մա կա նաց նող 
պատ մա կա նա ցում, որ ո ւժ կու տայ ա -
նոր կազ մա լու ծա կան ծրա գի րին։ 

46 Մէջ բե րո ւած բա ժի նը կու գայ “Hagop Ochagan 
tel qu’en lui-même” գրու թե նէն (Dissonanze, 
Milan, 1983), որ յետոյ նե րա ռո ւած է Le Roman de 
la Catastropheի մէջ որ պէս ա ռա ջին գլուխ։  
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 Վե րոյի շե ա լը որ պէս ծրա գիր կ՚ուր -
 ւագ ծո ւի հա մե մա տա բար կա նուխ 
«Ող ջա կի զու թիւն եւ Ա ղէտ»47 ֆրան սե -
րէն գրու թե ան մէջ, ո ւր քն նա դա տա -
կան աշ խա տան քը կը հաս ցէ ագ րէ քա- 
 նի մը հա մա ծիր։ Հրա տա րա կո ւած ըլ -
լա լով Le Cahierի՝ Collège international 
de philosophieի՝ Դե րի դայի եւ այ լոց 
ջան քե րով կազ մա կեր պո ւած ի մաս -
տա սի րա կան հաս տա տու թե ան պար -
բե րա կա նին կող մէ, ֆրան սա խօս աշ - 
խար հին մէջ ա ղէ տի շուրջ ծա ւա լո ւող 
բա նա վէ ճե րուն կ՚ուղ ղո ւի ան ։ Նման 
ուղ ղու թիւն ու նի նաեւ ա ւե լի հան գա -
մա նա լից «Գ րու թիւ նը եւ համ րու թիւ նը. 
նե րա ծու թիւն ար դի հայ գրա կա նու- 
 թե ան»48 յօ դո ւա ծը՝ լոյս տե սած նոյն թը -
ւա կա նին, այս ան գամ Ֆրան սայի մը- 
տա ւո րա կա նու թե ան լայ նօ րէն յայտ նի, 
ժա մա նա կին Ժան-Պօլ Սարտ րի եւ Սի -
մոն Տը Բո վո ւա րի կող մէ խմ բագ րո ւած 
Les Tempes Modernesի հայ կա կա նու -
թե ան նո ւի րո ւած յա տուկ թի ւի մը 
մէջ49։ Եր կու գոր ծե րուն մէջ, Նշա նե ա -
նի քն նա դա տա կան աշ խա տան քի մեր 
ներ կայ քն նարկ ման հա մար կա րե ւոր 

կէ տե րը կա րե լի է ամ փո փել այս պէս. (1) 
հայ կա կան ա ղէ տի շուրջ ճա ռա բա նու -
թիւ նը հարկ է ա զա տել չմ տա ծո ւած 
հա շո ւար կո ղա կան դրոյթ նե րէ՝ ի նչ պէս 
պատ մա բան նե րը հա կու մը ու նին ը նե -
լու, այս պէս զա նա զա նո ւե լով հրէ ա կան 
Ող ջա կի զու մի մեկ նա բա նու թե նէն որ -
պէս ար դի ա կա նու թե ան, Ա րեւ մուտ քի 
տագ նա պը եւ սահ մա նը մատ նան շող 
ան չա փե լի ու թիւն։ Մեր ժե լով այս հա -
կադ րու թիւ նը, Նշա նե ան կ՚ա ռա ջար կէ 
(2) նախ ու շադ րու թիւն դարձ նել, թէ ա -
ղէ տը ի նչ պէս կը փոր ձըն կա լո ւի ա ղէ տ-
 ւած հա ւա քա կա նու թե ան ի սկ կող մէ, 
«ե րե ւութա բա նօ րէն» քն նե լով ա նոր 
կա րե լի ու թիւն նե րը եւ ան կա րե լի ու -
թիւն նե րը (ա ւե լի շատ այս վեր ջին նե րը, 
որ պէս ար դի ճա ռա բա նու թե ան սահ -
ման նե րու յայտ նա կեր պում), (3) ի նչ պէս 
նաեւ որ պէս զի կա րե լի ըլ լայ ա ղէ տը 
տար բե րա կել եւ հան գա մա նա լից կեր -
պով ու սում նա սի րել (էջ 208)։ Տար բե -
րա կե լու կո չը, Նշա նե ան կը յս տա կա- 
ցը նէ, հրէ ա կան Ող ջա կիզու մի յի շո ղու -
թե ան նկատ մամբ ո տնձ գու թիւն չէ, այլ 
ը նդ հա կա ռա կը՝ զայն ա ւե լի լաւ մտա -
ծե լու փորձ մը կր նայ ըլ լալ։  

Ե ղեռ նը ար դի ա կա նու թե ան ծի րէն 
ներս մտա ծող «Գ րու թիւ նը եւ համ րու -
թիւ նը» աշ խա տա սի րու թե նէն զատ, 
կայ նաեւ «Բր տու թե ան ո ճը»50 փոր -
ձագ րու թիւ նը։ Եր կուքն ալ Յա կոբ Օ -
շա կան մեկ նա բա նե լով կը փոր ձեն 
մտա ծել նա խա-ար դի ա կան Օս մա նե ան 
կայս րու թե ան զո հա բե րա կան հա մա -
կար գի եւ ա նոր ար դի ա կան ի մաս տով 
պե տա կա նա ցու մին մի ջեւ կա պակ ցու -

47 “Holocauste et Catastrophe,” Le Cahier (Collège 
international de philosophie), No. 6 (octobre 1988), 
էջ 206-209.
48 “L’Écrit et le mutisme: Introduction à la 
littérature arménienne moderne,” Les Temps 
Modernes, Arménie-diaspora: mémoire et mo-
dernité, July-September, 1988, No. 504-506, էջ 
317-348.
49 Հա տո րին խո րա գիրն է Arménie-diaspora: 
mémoire et modernité։ Նոյն հրա տա րա կու թե ան 
մաս նակ ցած է ֆրան սա հայ, բայց ո ՛չ մի այն, 
մտա ւո րա կա նու թե ան ծանր հրե տա նին։ “L’Écrit 
et le mutisme”ի խո րա գի րին կից ծա նօ թագ րու -
թե ան մէջ կը բա ցատ րո ւի, որ գրու թիւ նը պատ -
րաս տո ւ ած 1980ին, Լի ոն, “Club Unesco des 
Arméniens”ի հրա ւէ րով։

50 “The Style of Violence,” Armenian Review, 
Volume 38, Number 1-149, Spring, 1985, էջ 1-26.
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թիւ նը, վեր ջի նիս մեկ նա բա նու թիւ նը 
յոյժ կա րե ւոր կեր պով ա ռն չե լով կայս -
րու թե ան ներ սը ժո ղո վուրդ նե րու, մաս -
նա ւո րա պէս հայե րու եւ թուր քե րու, ար- 
 դի ի մաս տով ի նք նա հիմն ման շար ժըն -
թացք նե րուն հետ։ Հայ կա կան ա ղէ տը՝ 
ը մբռ նո ւած որ պէս հօր օ րէն քին հաս -
ցը ւած հա րո ւած, կը տե ղա ւո րո ւի պատ- 
 մա կա նաց նող այս ծի րէն ներս եւ կը 
մտա ծո ւի որ պէս ար դի ա կա նութե ան 
ար տադ րու թիւն (տե՛ս էջ 333, ի մի ջի 
այ լոց), այս կերպ՝ ի դէպ, գո նէ ներյայ -
տօ րէն տար բե րո ւե լով, բայց ու րեմն 
նաեւ յա րա բե րո ւե լով հրէ ա կան Ող ջա -
կի զու մին հետ։ «Գ րու թիւ նը եւ համ րու -
թիւ նը» համ րու թե ան ար ձա նագ րու- 
 թիւ նը կը մատ նան շէ ար դի հայե րէն գը-
րա կա նու թե ան եր կու ճիւ ղե րուն ե րկ -
դա րե այ գո յու թե ան ամ բողջ եր կայն- 
 քով։ Փոր ձագ րու թիւ նը հո րի զո նա կան 
վեր կա յա ցու մի, այ սինքն՝ Նշա նե ա նի եզ - 
րա բա նու թե ամբ, ար դի գրա կա նութեան 
եւ գրո ղի պաշ տօ նը որ պէս նա խա-ժո -
ղո վուր դի եւ ա նոր որ պէս ժո ղո վուրդ 
ձեռք բե րե լիք ի նք նա գի տակ ցու թե ան 
մի ջար կում (եւ ա նոր հա կա դի րը՝ գրա -
կա նու թիւ նը օժ տո ւած ո ւղ ղա հայե աց 
փո խանց ման կա րո ղա կա նութեամբ, որ 
կը գոր ծէ Ի նտ րայի ար տադ րութե ան 
մէջ եւ որ պէս այդ կը մեր ժո ւի Յա կոբ 
Օ շա կա նի կող մէ, հաս տա տե լով հո րի -
զո նա կան վեր կա յա ցու մի եւ ո ւղ ղա -
հայե աց փո խան ցու մի հա կադ րու թիւ - 
նը), ա ռաս պե լա-կ րօ նա կան ի նք նա - 
հիմ նու մի հո լո վոյ թով, ի նչ պէս նաեւ 
վեր ջի նիս քայ քա յու մի եւ վե րա հիմ նա -
ւոր ման (էջ 325) կա րո ղա կա նու թիւն նե -
րը ա ռն չե լով, կը ստեղ ծէ ստո րո գու- 
 թիւն նե րու ցանց մը ո րոնց մի ջո ցաւ 

կա րե լի կը դառ նայ մտա ծել Ի. դա րու 
հայե րու կո տո րա կո ւած եւ խա ւա ւո ր -
ւած փոր ձա ռու թիւ նը։   

«Գ րու թիւ նը եւ համ րու թիւ նը» 
փոր ձագ րու թիւ նը ար դի հայ գրա կա -
նու թիւ նը, մին չեւ ի սկ Օ շա կան, կ՚ո րա -
կէ որ պէս ժո ղո վուր դի եւ ա նոր ի նք- 
 նա հիմ նա կան ճշ մար տու թե ան մի ջեւ 
հո րի զո նա կա նօ րէն փո խան ցո ւած մի -
ջար կում։ Ա ղէ տը կը հասկ ցո ւի որ պէս 
այս վեր ջի նի ան կա րե լի ու թիւ նը։ Յի -
շենք, որ «Ող ջա կի զու թիւն եւ Ա ղէտ» 
կարճ յօ դո ւա ծին մէջ, Նշա նե ան կա րե -
ւոր կը նկա տէր հե տա զօ տել, թէ ով է ա -
ղէ տը «ս տա ցո ղը» (reception), եւ ան- 
 հըրա ժեշ տու թիւն կը յայտ նէր զայն 
տես նե լու ա ղէ տե ալ ժո ղո վուր դին ի սկ 
մէջ։ Ա ղէ տի մտա ծո ւած, ար դի ա կա նու -
թե ան հետ կապ հաս տա տած ճա ռա -
բա նու թիւ նը, որ կը ձե ւա ւո րո ւի ի նք նին 
ա ղէ տը դի մա ւո րե լու եւ դի մադ րե լու ա- 
 րարք է, ա նոր յի շո ղու թե ան ար ձա նագ -
րու թիւ նը, մտա ծո ղու թիւ նը կա րե լի դար- 
ձը նե լու փորձ։ Ա սի կա ի նք նին ար դէն 
ա ղէ տը որ պէս ժա ռան գու թիւն փոխան - 
ցե լի դարձ նե լու փորձ է։ Այս է Յակոբ 
Օ շա կա նի հիմ նա կան դե րը Նշա նե ա նի 
ճա ռա բա նու թե ան մէջ։ Ո ւղ ղա հայե աց 
փո խան ցու մը՝ Ի նտ րայի Նե րաշ խար հի 
օ րի նա կով, կը նկա րագ րը ւի որ պէս 
կրօ նա կա նի ի մաս տին եւ գոր ծա ռոյ թին 
կա րե լի ու թիւն, որ կը փոր ձէ « հա ւա սա -
րո ւիլ» (Ի նտ րայի ե զրն է, Նշա նե ա նի 
կող մէ մէջ բե րո ւած) գրա բա րին եւ սա -
կայն ան կա րող ե ղած է «ի րա կան [ կապ 
հաս տա տե լու] ա ռաս պե- լա կան հայ -
րու թե ան մէջ ժո ղո վուր դի մը ի նք նա -
հիմ նու մին հետ»51: Նշա նե ան բա ժի նը 
51 Հա տո ւած ֆրան սե րէն բնա գի րով. “...l’auto-
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կը գո ցէ ի մաս տա լից այս նա խա դա սու -
թամբ. «Ինտ րայի դա րաշր ջա նը հա սու -
նու թիւ նը չու նէր լե զո ւի է ու թիւ նը այ - 
լա պէս յ ղա նա լու քան որ պէս հա կադ -
րու թիւն մե ռե ալ լե զո ւին՝ ուղ ղա հա- 
յեաց փո խան ցու մի ա ռար կայ եւ փո - 
խադ րիչ ա ռանց « հա ւա քա կան հիմ նու -
մին» հետ ո րե ւէ կա պի, եւ այս պէս կո չ-
 ւած կեն դա նի լե զո ւին մի ջեւ, ո րը ար- 
 դա րեւ կա խե ալ է զո հա բե րա կան վար -
չա կար գէն  եւ ի վի ճա կի չէ ինքզինք 
հասկ նա լու հո րի զո նա կան մի ջար կու -
մի ան րհա ժեշ տու թե նէն դուրս»52։ Ի նտ -
րայի մեր ժո ւած ըլ լա լը Յա կոբ Օ շա կա- 
 նի կող մէ կա րե ւոր պա հը կը նկա տենք, 
սա կայն ա նի կա չ՚ար ժա նա նար ա ւե լի 
ու շադ րու թե ան Նշա նե ա նի գոր ծե րուն 
մէջ։ Ա նի կա կա րե լի կը դարձ նէ, որ 
Նշա նե ան հե ռա նայ Օ շա կա նի դրոյթ նե -
րէն եւ ցոյց տայ ա նոնց գրու թե նա կան 
հա մա կար գին մէջ ծպ տո ւած այ լը։ Նոյ -
նը նշ մա րե լի է տաս նա մե ակ ներ ե տք 
հրա տա րա կո ւած «Ընկ լու զո ւա ծին մեկ- 
 նա բա նու թիւ նը» գրու թե ան մէջ, ո ւր  
Ինտ րայի՝ Օ շա կա նի կող մէ մեր ժո ւած 
ըլ լա լու հան գա ման քը կը նշո ւի։ 

«Գ րու թիւ նը եւ համ րու թիւ նը» փոր -
ձագ րու թիւ նը կ՚ու րո ւագ ծէ գո նէ սաղմ -
նային տես քով Նշա նե ա նի ե ռա հա տո ր- 
ե ա կի ծրա գի րը. ցոյց տալ թէ ի նչ պէս 

ար դի հայ գրա կա նու թիւ նը՝ իր ա րեւմը -
տա հայ եւ ա րե ւե լա հայ ճիւ ղե րով, ա ղէ -
տի փոր ձա ռու թիւնն է, որ կ՚ար ձա նագ- 
 րէ։ Ե ռա հա տո րե ա կի ա ռա ջին հա տո-
 րը բա ցող « Նա խա բան» եւ « Նե րա ծու-
թիւն. Ա ղէ տի հո րի զո նը»53 գրու թիւն- 
 նե րը ան հրա ժեշ տու թիւ նը կը յայտ նեն 
կազ մա լու ծե լու ազ գայ նա կա նու թե ան 
գա ղա փա րա բա նու թիւ նը, որ հայ կա կա -
նու թե ան եր կու ճիւ ղե րը (ի նչ պէս նաեւ 
Թուր քի ոյ հա սա րա կու թիւ նը) կը բան -
տար կէ եւ ան կա րե լի կը դարձ նէ մտա -
ծե լու ազ գայ նա կա նութե ան զար գա ցու- 
 մի եւ Ա ղէ տի մի ջեւ կա պը։ Գա ղա փա -
րա բա նօ րէն ը մբռ նո ւած քա ղա քա կա -
նա ցու մէն հե ռա նա լով, կա րե լի ու թիւ նը 
կը ստեղ ծո ւի «Ա ղէ տի հո րի զո նին» կողմ -
նո րո շո ւե լու՝ գրա կա նու թե ան փոր ձըն -
կա լու մին ընդ մէ ջէն։ Ե ռագ րու թե ան 
ան դրա նիկ հա տո րը՝ Ա ղէ տի գրող նե րը, 
Չա րենց, Մա հա րի, Ե սայե ան եւ Թո թո -
վենց կը մեկ նա բա նէ, ցոյց տա լով, թէ 
ինչ պէս ստա լի նա պաշ տու թե ան եւ Օս -
մա նե ան կայ սրու թե ան փլուզ ման ու -
ղեկ ցող հայ կա կա նու թե ան ա ղէտ նե րը 
նմա նու թիւն ներ ու նին որ պէս ար դի 
զան գո ւա ծային բր տու թիւն ներ։ Ա նոնք 
կը տար բե րին վեր ջի նիս՝ Օս մա նե ան 
հայե րու ա ղէ տի ար խի ւի ար մա տա կան 
բա ցա կա յու թե ամբ։  

«Գ րու թիւ նը եւ համ րու թիւ նը»ը, լա -
ւա տե սա կան ե րանգ նե րով (տե՛ս էջ 
325, 327, 346, 347, 348, Պէյ րու թի ան -
կու մը ըն թեր ցել ու զող որ պէս Պո լի սի 
ան կու մին կրկ նու թիւ նը)՝ ա ւե լի քան 

fondation du peuple dans la paternité mythique” 
(էջ (341)։
52 Ա հա ւա սիկ ֆրան սե րէն բնա գի րը. “L’époque 
d’Indra n’était pas mûre pour concevoir l’essence 
de la langue autrement que dans l’opposition 
entre la langue morte, objet et véhicule d’une 
transmission verticale sans rapport avec la 
«fondation collective», et la langue dite vivante qui 
se trouve en fait sous la dépendance du régime 
sacrificiel et qui ne peut se comprendre elle-
même que dans la nécessité de la méditation 
horizontale” (341-342)։ 

53 “Preface,” and “Introduction: The Horizon of 
the Catastrophe,” Writers of Disaster: Armenian 
Literature in the Twentieth Century, Volume I: The 
National Revolution, Gomidas Institute, Princeton 
and London, 2002, էջ vii-x, 1-22. 



ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   102

Նշա նե ա նի միւս գրու թիւն նե րը, կա րե -
լի ու թիւ նը եւ փա փա քը կը յայտ նէ հայ, 
յատ կա պէս ա րեւմ տա հայ գրա կա նու -
թիւ նը ո րո շադ րող տրա մա բա նու թիւն -
նե րը պար զե լու, ա նոնց վերջ նա կան 
յայտ նա կեր պու մը նկա տե լով որ պէս 
գա լիք, ան նա խա դէպ ստեղ ծա գոր ծա -
կան կա րե լի ու թիւն նե րու նա խա պայ -
ման Սփիւռ քին յանձ նո ւած հայ կա կա - 
նու թե ան հա մար54։ «Բր տու թե ան ո -
ճը»ին հետ, «Գ րու թիւ նը եւ համ րու թիւ -
նը» Օս մա նե ան կայս րու թե ան բր տու - 
թե ան կեր պը, նից չէ ա կան մեկ նա բա -
նու թե ամբ (տե՛ս էջ 24) հա մար կե լու յոյ -
սը եւ կա րե լի ու թիւ նը կը զար գաց նէ, 
ար ձա գան գե լով «Ող ջա կի զում եւ Ա -
ղէտ» փոր ձագ րու թե ան։   

Ե րեք փոր ձագ րու թիւն նե րը՝ ո ւթ -
սու նա կան նե րուն գրո ւած, կը կազ մեն 
Նշա նե ա նի գա լիք մտա ծո ղու թե ան նա -
խա բե մը։ Ի նն սու նա կան նե րուն՝ Մի ա -
ցե ալ Նա հանգ նե րու հետ զար գա ցող 
կա պե րով, Սայիտ եւ Կուր կու րիս ըն -
թեր ցե լով, այս խորհր դա ծու թիւն նե րը 

կը շա ղա խո ւին յետ-գա ղու թա տի րա -
կան, ազ գայ նա կա նու թե ան ճա ռա բա -
նու թե ան սկզբ նա ւո րու մի բա նա վէ ճե- 
 րուն եւ կա րե լի կը դարձ նեն որ պէս գա -
գաթ նա կէ տային ար տադ րու թիւն Բա -
նա սի րու թե ան սու գը (ֆ րան սե րէ ն բը- 
նա գի րը՝ 2007), ի նչ պէս նաեւ ան տիպ 
«Գե ղա գի տա կան ազ գայ նա կա նու -
թիւն» (2002) գոր ծե րը։ Քսան-ք սան -
հինգ տա րո ւան, քա ռորդ դար ձգո ւող 
մտա ծո ղա կան աշ խա տան քի ու ղե ծի րը 
ե րե ւան կու գայ այս պէս։ Այս շար ժըն -
թաց քը սա հուն շա րու նա կա կա նու թե -
ամբ պէտք չէ որ հասկ նանք։ Բր տու- 
 թե ան կեր պե րու մեկ նա բա նու թե ամբ 
«Գ րու թիւ նը եւ համ րու թիւ նը» փոր -
ձագ րու թիւ նը (ի նչ պէս նաեւ «Բր տու -
թե ան ո ճը») քիչ պե ղո ւած տե սա կէտ- 
 ներ է, որ ա ռաջ կը քա շեն, ո րոնք կար -
ծէք հե տա գային մո ռա ցու թե ան կը 
մատ նո ւին։ Ի նն սու նա կան նե րուն, բա -
նա սի րու թե ան կազ մա լու ծա կան ո սպ -
նե ա կի ներ մու ծու մը Նշա նե ա նի աշ խա- 
 տա սի րու թիւն նե րուն մէջ կար ծէք ա -
ռաջ նու թիւն կը ստա նայ։ Հարցն այն է, 
որ ե րբ շեշ տը բա նա սի րու թե ան ծնն դա -
բա նու թե ան վրայ կը դրո ւի, Օս մա նե ան 
կայս րու թե ան ան կու մով պայ մա նա ւոր 
բր տու թե ան ար ձա նագ րու թիւն նե րու 
եւ հայե րու ի նք նա հիմ նու մին հա սած 
ա ղէ տին կա պակ ցու թիւ նը կը թո ւին 
երկ րոր դա կան դառ նալ։ Ա սոր ան հրա -
ժեշտ է ան դրա դառ նալ ա պա գայ աշ - 
խա տա սի րու թիւն նե րով։              u 

20 օ գոս տոս, 2021

54 Նշա նե ա նի այս քա նի մը աշ խա տա սի րու թիւն -
նե րուն ա ռն չու թիւն նե րը ա ւե լի յս տա կօ րէն նկա -
րագ րե լու ի խն դիր կա րե լի է նշել Կաթ րին 
Քո քի ոյի (Catherine Coquio) մէկ գրու թիւ նը՝ «La 
littérature arménienne et la Catastrophe: actua-
lité critique», լոյս տե սած Revue d’Histoire de la 
Shoah, 2003/1-2 (N° 177-178), էջ 397-424, առ -
ցանց մատ չե լի այս տեղ՝ 
https://www.cairn.info/ revue-revue-d-histoire-de-
la-shoah1-2003-1-page-397.htm#no698, ի նչ պէս 
նաեւ, ի մի ջի այ լոց, Գրի գոր Պըլ տե ա նի ֆրան սե -
րէն փոր ձագ րու թիւ նը՝ «L’expérience de la 
catastrophe dans la littérature arménienne», 
Revue d’histoire arménienne contemporaine I 
(1995), 127-197, առ ցանց մատ չե լի այս տեղ՝ 
https://www.imprescriptible.fr/rhac/tome1/pdf/bele
dian.pdf։
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1. 

ԵՐԵՔ ԳԻՐՔԵՐ  

ՈՒՐԵՄՆ այ սօր պի տի ներ կա յաց նեմ Ջոր ջօ Ա գամ բէ նի Մնա ցորդք Աւ շո ւի ցի 
գիր քը, որ լոյս աշ խարհ ե կաւ ան ցե ալ տա րի, 2020ին, կար ծեմ՝ Օ գոս տո սին, « Կիւլ -
պէն կե ան» հիմ նար կու թե ան ծրագ րած թարգ ման չա կան շար քին որ պէս հեր թա -
կան մի ա ւո րը։ Ե թէ ա տոր « լոյս աշ խարհ գալ» կ՚ը սեն, հա մա վա րա կի օ րե րուն եւ 
կոր ծա նա րար պա տե րազ մի մը նա խօ րե ա կին։ Այն պէս որ այ սօ՛ր է որ լոյս աշ -
խարհ կու գայ ի րա պէս։ Մնա ցորդք Աւ շո ւի ցի թարգ մա նու թիւնն է Ա գամ բէ նի 
Quel che resta di Auschwitz ի տա լե րէն բնա գի րին, որ լոյս տե սած էր 1998ին։ Ու 
կր նամ մի այն շնոր հա կալ ըլ  լալ թարգ մա նա կան շար քը յ ղա ցո ղին եւ խորհր դա -
տու նե րուն, ո րոնք ո րո շե ցին այդ գիր քը դնել ի րենց ցան կին վրայ։ Վկա յու թիւն 
կո չո ւա ծը նիւթ կը դարձ նէր ան, մտա ծու մի ա ռար կայ, փի լի սո փա յա կան խորհըր -
դա ծու թե ան թի րախ, որ ի հար կէ սահ մա նո ւած էր նաեւ փի լի սո փայե լու ե ղա նա -
կը վե րա փո խե լու։ Վեր ջին տաս նա մե ակ նե րուն կա տա րո ւած յե ղաշր ջու մի մը 
ար դիւնքն է ր։ Վկա յու թիւն կո չո ւա ծը ի հար կէ պէտք ու նէր վե րամ տա ծո ւե լու։ 
Մեր աչ քին առ ջեւ այդ հին բա ռը, վկա յու թիւն ը սո ւա ծը (ա նգ լե րէն՝ testimony, 
ֆրան սե րէն՝ témoignage, գեր մա նե րէն՝ Zeugnis, ի տա լե րէն՝ testimonianza) ի -
մաստ կը փո խէր, ար ժէք կը ստա նար։ Եւ ու րեմն հար ցը կը դրո ւէր՝ ին չի՞ մա սին 
կը վկայեն վե րապ րող վկա նե րը։ Ի րենց ապ րա ծի՞ն, ի րենց փոր ձա ռու թե ա՞ն, ի րենց 
տո ւայ տան քի՞ն, կա տա րո ւա ծի՞ն մա սին։ Բայց ի ՞նչ էր կա տա րո ւա ծը։ Խժդ ժու թիւն -
նե՞ր։ Ան կաս կած։ Ո րոնց մա սին աշ խար հը պէտք է լուր ու նե նար, ան կաս կած։ Որ 
յե տոյ պատ մա գէտ նե րուն նիւթ պի տի հայ թայ թէր, ան կաս կած։ Բայց այդ բո լո րը 
«վ կայ»ին եւ «վ կա յու թե ան» նոր ար ժէ քը չէ ին ը սեր, չէ ին սպա ռեր։ Այն պէս որ մեր 
աչ քին առ ջեւ «վ կա յու թիւն» կո չո ւա ծը սկ սաւ մտո րու մի նիւթ դառ նալ փի լի սո -
փա նե րուն կող մէ։ Նաեւ նիւթ՝ գրա կա նա գէտ նե րուն, քա նի որ ա ռան ձին ժան րի 

ՋՈՐ ՋՕ Ա ԳԱՄ ԲԷՆ՝ 
ՎԵ ՐԱՊ ՐՈ ՂԸ ԵՒ 
ՎԵ ՐԱՊ ՐՈՒ ԿԸ

ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆ
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մը վե րա ծո ւած է ին վե րապ րող նե րու վկա յու թիւն նե րը, ո րոնք նո՛ր կ՚ար ժա նա -
նային «վ կա յու թիւն» յոր ջոր ջու մին։ 1974ին ար դէն ի սկ կար Ժան-Ֆ րան սո ւա Լիո-
 թա րի Le Différend գիր քը, որ ռահ վի րայի դեր կա տա րեց, հարց ման նշա նի տակ 
դնե լով պատ մա գի տա կան մօ տե ցու մը, դէպ քի մը պա րա գային ո րուն է ու թիւ նը 
մի այն մարդ մեռց նել չէր, բնաջն ջել չէր, այ լեւ ու մա նա ւանդ՝ վկայե լու հնա րա ւո -
րու թիւ նը ջն ջել է ր։ Այդ տեղ էր բուն յե ղաշր ջու մը։ Տար բեր ա ռիթ նե րով բա ցատ -
րած եմ. Ի. դա րու ցե ղաս պան նե րը գե րա գոյն ի մաս տով փի լի սո փա ներ է ին։ 
Ի րենց ա րար քը վկա յու թե ան հնա րա ւո րու թե նէն դուրս զե տե ղե լով՝ կը ջն ջէ ին 
նաեւ կա տա րո ւա ծին պատ մա կան ի րո ղու թիւն դառ նա լու հնա րա ւո րու թիւ նը, եւ 
պատ մա կան ի րո ղու թե նէն ի սկ ան դին՝ նաեւ ու մա նա ւանդ՝ պատ մա գի տա կան 
ա ռար կայ դառ նա լու կա րե լի ու թիւ նը։ Ո րով հե տեւ ի նչ որ պատ մու թիւն կը կո չենք՝ 
կ՚են թադ րէ վկա յու թե ան ա տա կու թիւ նը։ Բայց ե րբ կա տա րո ւա ծը վկա յու թե ան 
ջն ջումն ի սկ է մար դուն մէջ, այն ա տեն այդ ի րա դար ձու թիւ նը պատ մա կան չէ սո -
վո րա կան ի մաս տով, պատ մա գէ տին ա ռար կան չի կր նար ըլ  լալ։ Լի ո թար 1974ին 
ար դէն ի սկ կը հարց նէր. ի ՞նչ է ե րկ րա շարժ մը որ ա ռա ջին հեր թին կ՚ոչն չաց նէ երկ -
րա շար ժե րը չա փե լու սահ մա նո ւած գոր ծիք նե րը։ Եւ նոյն թո ւա կան նե րուն է որ 
Փրի մօ Լե ւի ի 1947ին լոյս տե սած եւ ամ բող ջո վին ան նկատ ան ցած վկա յագ րա -
կան հա տո րը՝ Se questo è un uomoն վերս տին տպո ւե լով՝ յան կարծ աշ խար հա-
հռ չակ կը դառ նար։ Այդ գիր քին եւ ը նդ հան րա պէս Փրի մօ Լե ւի ի վկա յագ րա կան 
ար տադ րու թե ան վրայ հիմ նո ւած են Ա գամ բէ նի խորհր դա ծու թիւն նե րը այս գիր -
քին մէջ։ Մե ծա գոյն դեր խա ղա ցած է նաեւ այդ թո ւա կան նե րուն Քլոտ Լանց մա -
նի ի նը ժա մո ւան ֆիլ մը՝ Shoahն եւ Լանց մա նի ձեռ նար կին մա սին՝ Շո շա նահ 
Ֆել մա նի եր կա րա շունչ ու սում նա սի րու թիւ նը (հիմ նա կան աշ խա տանք նե րէն մէ -
կը վկա յու թե ան հար ցին շուրջ), ո ւր Դէպ քին է ու թիւ նը կը բնո րո շո ւէր որ պէս 
l’événement-sans-témoin։ Են թադ րու թիւ նը այն ըլ  լա լով որ Շոահ ֆիլ մը, նոր կար -
գա վի ճակ մը տա լով վկա յու թե ան, մի եւ նոյն ժա մա նակ կը պատ մա կա նաց նէր 
Դէպ քը, կ՚ա զա տագ րէր զայն «ճշ մար տա զերծ ո ճիր»ի իր հան գա ման քէն1։ Ա գամ -
բէն կ՚ակ նար կէ այս կա րե ւոր ու սում նա սի րու թե ան, բայց իր աշ խա տան քը ան կէ 
չի մեկ նիր եւ ա մէն պա րա գայի՝ ու րիշ նպա տակ ներ կը հե տապն դէ։  

Իսկ մեր վեր նա գի րը՝ Մնա ցորդք Աւ շո ւի ցի նոյն պէս բա ցատ րու թե ան կը կա -
րօ տի։ Ա ւե լի պարզ վեր նա գի րով պի տի ըլ լար՝ «Ինչ որ կը մնայ Աւ շո ւի ցէն», քա -
նի որ բառ առ բառ թարգ մա նո ւած՝ ա՛յդ է վեր նա գի րին նշա նա կու թիւ նը։ Բայց 
գիր քին սկիզ բը որ պէս բնա բան դրո ւած են Ե սայի մար գա րէ էն եւ Պօ ղոս ա ռա -
քե ա լէն եր կու մէջ բե րում ներ, ո րոնք կաս կա ծի տեղ չեն թո ղուր. ե րբ «Quel che 

1 Այս ամ բող ջը ան շուշտ կը պա հան ջէ ման րակր կիտ պար զա բա նում մը։ Evénement-sans-témoin ար -
տա յայ տու թիւ նը ձգե ցի ֆրան սե րէն, ո րով հե տեւ Շո շա նահ Ֆել մա նի աշ խա տա սի րու թիւ նը նախ 
ֆրան սե րէն լե զո ւով լոյս տե սած է, Au sujet de Shoah գիր քին մէջ (1995), Լանց մա նի ի սկ ձեռ քով թարգ -
մա նո ւած։ «Ճշ մար տա զերծ ո ճիր» ար տա յայ տու թիւ նը ու րիշ մտա ծո ղա կան աշ խար հի մը կը պատ -
կա նի, քա նի որ ո ւղ ղա կի կու գայ Ժագ Տե րի տայէն։ Ըն թեր ցո ղը կը յ ղեմ La Perversion historio- 
graphique գիր քիս (Léo Scheer, 2006), ու հոն մաս նա ւո րա բար՝ 4րդ գլու խին։



resta» կ՚ը սէ, Ա գամ բէն ի րա պէս, թէ կուզ լռե լե այն, կը յ ղէ «մ նա ցորդք»ի կամ նոյ -
նիսկ կա րե լի է ը սել՝ «մ նա ցոր դաց»ի գա ղա փա րին, ի նչ պէս որ ան կ՚ե րե ւի նախ 
հին Կտա կա րա նին, յե տոյ՝ նոր Կտա կա րա նին մէջ։ Մէջ բե րում նե րը պի տի կար -
դամ քիչ մը ետ քը ու պահ մը պի տի հրա ւի րո ւինք մի ա սին սանկ կէս-աս տո ւա -
ծա բա նա կան խորհր դա ծու թե ան մը, յի շե լու հա մար թէ ի ՛նչ էր «մ նա ցորդք»ի այդ 
գա ղա փա րը աս տո ւա ծաշն չա կան – ու րեմն հրէ ա կան ի նք նամ տա ծո ղու թե ան – 
սահ ման նե րէն ներս։ Բայց ատ կէ ա ռաջ պէտք է բա ցատ րել թէ ի ՛նչ հա մա ծի րի 
մէջ տե ղա ւո րո ւած է այս գիր քը, Ա գամ բէ նի ը նդ հա նուր ար տադ րու թե ան մէջ ու 
մի եւ նոյն ժա մա նակ՝ վեր ջին տա րի նե րուն իմ կա տա րած թարգ մա նու թիւն նե րուս 
շար քին մէջ։  

Մ նա ցորդք Աւ շո ւի ցի գիր քը շա րու նա կու թիւնն էր ատ կէ ե րեք տա րի ա ռաջ 
լոյս տե սած Homo sacer հա տո րին, ո րուն են թա խո րա գիրն է ր՝ « Գե րիշ խան տի -
րա կա լու թիւ նը եւ մերկ կե ան քը», ի տա լե րէն՝ Potere sovrano e la vita nuda։ Այդ 
ալ ան շուշտ բա ցատ րու թե ան կը կա րօ տի։ Ո ՛չ մի այն ին քը՝ են թա խո րա գի րը, այ -
լեւ՝ իմ թարգ մա նու թիւնս, « տի րա կա լու թիւն», ը սե լու հա մար potere, pouvoir, 
power։ Եւ ու րեմն գիր քին սկիզ բը դրած եմ չա փա զանց կարճ բա ցատ րու թիւն մը, 
ո րուն նպա տակն էր մի մի այն նշել ը նդ հա նուր հա մա ծի րը, ո րուն մէջ կը տե ղա -
ւորուի Ա գամ բէ նի այս գիր քը։ Ա հա ւա սիկ այդ բա ցատ րու թիւ նը, ո ւթ տո ղե րու 
մէջ սեղ մո ւած, ո րոնք կ՚անդ րա դառ նան Homo sacerի ծրագ րին.  

Այդ տեղ՝ Ջոր ջօ Ա գամ բէն ա րեւմ տե ան ա ւան դու թե ան մէջ քա ղա քա կան գե -
րիշ խա նու թիւ նը սահ մա նե լու եւ գոր ծադ րե լու ե ղա նակ նե րը խնդ րոյ ա ռար կայ 
կը դարձ նէր, զա նոնք ար մա տա կան քն նա դա տու թե ան մը կ՚են թար կէր, ցոյց կու 
տար որ չկայ գե րիշ խա նու թիւն ա ռանց օ րէն քով օ րի նազր կո ւած կե ան քի մը ար -
տադ րու թե ան, ու վեր ջա պէս (փոխ առ նե լով Մի շէլ Ֆու կոյի բա ռա պա շա րը) կը 
բա ցատ րէր որ Ի. դա րու հա մա կեդ րո նաց ման ճամ բա րը պէտք է հասկ ցո ւէր ու 
մեկ նա բա նո ւէր «որ պէս ար դի ա կա նու թե ան կեն սա քա ղա քա կան յա րա ցոյց»ը։ 
Ինչ որ կը պա հան ջէր «Աւ շո ւից»ի ը նդ հա նուր ա նու նին տակ նե րառ նո ւած պատ -
մա կան ի րա կա նու թե ան շուրջ ա ռան ձին քն նու թիւն մը։ Ու ա հա ւա սիկ՝ Quel che 
resta di Auschwitz գիր քը, որ իր վեր նա գի րին մէջ Ե սայի մար գա րէ ին «մ նա -
ցորդք»ի գա ղա փա րը կը հն չեց նէ։  

Յայտ նի է որ այս ո ւթ տո ղե րը ի րենց կար գին կը կա րօ տին զար գա ցու մի եւ 
պար զա բա նու մի։ Վեր ջա բա նով մը կա րե լի պի տի ըլ  լար այդ զար գա ցու մը եւ 
պար զա բա նու մը հրամց նել։ Բայց ու զե ցի որ այս գիր քը լոյս տես նէ ա ռանց վեր -
ջա բա նի, ո րով հե տեւ թարգ մա նա կան շար քի մը մաս կը կազ մէր, իմ ան ձնա կան 
նա խա ձեռ նու թիւնս չէր։ Ձե ւով մը՝ այ սօ րո ւան ներ կա յա ցու մը ու րեմն վեր ջա բա -
նի դեր կը կա տա րէ։ Ա ւե լի ո ւշ (2003ին), Ա գամ բէն նոր հա տոր մը ա ւել ցուց շար -
քին, այս ան գամ «ար տա կարգ վի ճակ»ի մա սին, որ ե ղած էր Homo sacerի կեդ - 
րո նա կան նիւ թե րէն մէ կը, գե րիշ խա նու թե ան կա ռոյ ցը ը մբռ նե լու հա մար։ Յե տոյ 
տա րի նե րու ըն թաց քին, մին չեւ 2014, Ա գամ բէն պատ մա կան ու փի լի սո փա յա կան 
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հե տա զօ տու թիւն նե րով ճո խա ցուց քա ղա քա կա նու թիւ նը ծայ րէն մտա ծե լու 
ծրագ րով սկ սո ւած իր աշ խա տան քը, ըն դա մէ նը ի նը գիրք։ Այ սօր բո լոր այդ ու -
սում նա սի րու թիւն նե րը տար բեր կար գով մէկ կող քի տակ հա ւա քո ւած են, որ նո -
րէն Homo sacer ը նդ հա նուր վեր նա գի րը կը կրէ։ Մնա ցորդք Աւ շո ւի ցի գիր քը 
այդ տեղ եր րորդ բա ժի նը կը կազ մէ։ Կա րե լի է ան շուշտ զայն կար դալ ա ռան ձին, 
ի նչ պէս որ կը հրամց նեմ հոս, հե տե ւե լով «վ կայ»ի եւ « վե րապ րող»ի կեր պար նե -
ու կա պակ ցու թե ան եւ զա տո րո շու մին շուրջ ա ռա ջար կո ւած վեր լու ծում նե րուն։ 
Եւ ա մէն պա րա գայի, քա նի որ շար քին սկզբ նա կէ տը 1995ի Homo sacer կո չո ւած 
գիրքն էր, ա նի մաստ էր Մնա ցորդք Աւ շո ւի ցին թարգ մա նել ու հրա տա րա կել ա -
ռանց մի եւ նոյն ժա մա նակ Homo sacerը թարգ մա նե լու եւ հրա տա րա կե լու։ Ի սկ 
Homo sacerը իր կար գին, քա նի որ իշ խա նու թե ան եւ գե րիշ խա նու թե ան շուրջ 
Ֆու կոյին կող մէ ա ռա ջար կո ւած ար մա տա պէս նոր մտա ծո ղու թիւ նը վերս տին 
ձեռք կ՚առ նէր ու իր պէտ քե րուն հա մա ձայն կը գոր ծա ծէր, կա րե լի է մին չեւ ի սկ 
ը սել՝ կը խե ղա թիւ րէր, հե տե ւա բար՝ թարգ մա նել ու հրա տա րա կել պէտք էր նաեւ 
Մի շէլ Ֆու կոյին ա՛յն գիր քը ո ւր գե րիշ խա նու թե ան եւ կե ան քին մի ջեւ կա պակ ցու -
թիւ նը ա ռա ջին ան գամ ե րե ւան ե կած էր, այ սինքն՝ Սե ռա կա նու թե ան պատ մու -
թիւն շար քին ա ռա ջին մի ա ւո րը, որ եր կար ա տեն՝ մի ա կը մնա լու դա տա պար- 
 տը ւած էր, ֆրան սե րէն՝ La volonté de savoir, հայե րէն՝ Ի մա ցու թե ան կա մե ցո ղու -
թիւ նը։ Ֆու կոյի այդ մէկ գիր քին թարգ մա նու թիւ նը վեր ջա ցու ցի եւ վեր ջա բա նը 
գրե ցի 2018ին, ի սկ Ա գամ բէ նի Homo sacer-ը թարգ մա նե ցի եւ կր կին՝ վեր ջա բա -
նը գրե ցի 2019ին։ Եր կու քը մի ա սին տպո ւե ցան 2020ին, «Ինք նա գիր» գրա կան 
ա կում բի հո վա նի ին տակ, Վա հան Իշ խա նե ա նի յանձ նա ռու թե ամբ։ Այն պէս որ այ -
սօ րո ւան պզ տիկ դա սա խօ սու թիւնս կը վե րա բե րի նաեւ ա՛յդ գիր քե րուն, ո րոնք 
հա մա վա րա կի պատ ճա ռով՝ ան ցե ալ տա րի եր կար ա տեն ո րբ մնա ցին ու ի րե՛նք 
ալ ի րենց բա ժի նը կը պա հան ջէ ին ո գի ի բռին։ 

 

2. 

ՎԵՐԱՊՐՈՂ ԵՆԹԱԿԱՆ 
Ու րեմն սկ սինք ի նչ պէս միշտ՝ թարգ մա նի չին առ ջեւ ցցո ւած դժո ւա րու թիւն նե րը 
նկա տի առ նե լով, ո րոնք եր բեմն ան սպա սե լի ու չգու շա կո ւած հո րի զոն ներ կը բա -
նան։ Վե րապ րո ղը եւ վե րապ րու կը։ Ի տա լե րէն եր կու բառ կայ « վե րապ րող» ը սե -
լու հա մար՝ superstite եւ sopravissuto։ Ե րկ րոր դը բա յա կան ձեւ մըն է, այն որ 
(կամ՝ ի նչ որ) վե րապ րե ցաւ։ Ա ռա ջի նը բա յա կան ձեւ չու նի։ Ա գամ բէ նը միշտ ա -
ռա ջի նը կը գոր ծա ծէ ե րբ խօս քը վե րապ րող վկային մա սին է։ Ի սկ ե րկ րոր դը կը 
գոր ծա ծէ չէ զոք ա ռու մով, պարզ՝ շա րու նա կել ապ րե լու ի մաս տով։ Ա ռա ջին բա -
ռը՝ superstite, կու գայ ո ւղ ղա կի լա տի նե րէն superstes բա ռէն, ո րուն մա սին Ա -
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գամ բէն կ՚ը սէ. « Կը նշէ այն ան ձը, որ բան մը տե սած է, դէպ քի մը ներ կայ գտ նը -
ւած է մին չեւ վեր ջը, եւ կր նայ հե տե ւա բար վկայել տե սա ծին կամ ապ րա ծին մա -
սին»։ Ու րեմն՝ «վ կայ», այո՛, բայց վկայ մը որ դուր սէն չի խօ սիր պա տա հա րին 
մա սին, ին քը պա տա հա րին մէջ ձե ւով մը ներգ րա ւո ւած է ր։ Մինչ դեռ նոյն լա տի -
նե րէ նը ու րիշ բառ մը ու նի «վ կայ» ը սե լու հա մար, որ է՝ testis, այն մէ կը որ եր կու 
հա կա ռա կորդ նե րու մի ջեւ կը մի ջամ տէ, իր վկա յու թիւ նը կը բե րէ, չէ զոք կեր պով, 
օ րի նակ՝ դա տա վա րու թե ան մը ըն թաց քին։ Լա տի նե րէն ծա գու մը մոռ նանք, բայց 
ի տա լե րէն եր կու բա ռե րուն մի ջեւ ու նինք յս տակ տար բե րա կում մը, զոր թարգ -
մա նիչ նե րը միշտ չէ որ կը յար գեն։ Superstite-ն, այո, վե րապ րող վկան է, ի նչ որ չի 
նշա նա կեր որ կր նայ վկայել։ Որ պէս զի կա րե նար վկայել, պէտք է կա րե նար խօ -
սիլ։ Եր բեմն, ի նչ պէս գի տենք, վե րապ րող նե րը բա ցար ձա կա պէս չեն խօ սիր, եւ 
այն ա տեն ի րենց չխօ սիլն է որ կը վկայէ ի րենց տե ղը, սար սա փե լի վկա յու թե ամբ 
մը, ա ւե լի սար սա փե լի քան թէ խօ սո ւե լու պա րա գային։ Այս ա ռա ջին դժո ւա րու -
թե ան վրայ կը բար դո ւին ե րկ րորդ մը եւ եր րորդ մը։ Նոյն պէս թարգ մա նա կան 
դժո ւա րու թիւն ներ։ Ա գամ բէն կը գրէ (3.23). «« Վե րապ րիլ» բա ռը իր մէջ կը պա -
րու նա կէ ան ջն ջե լի ե րկ դի մու թիւն մը։ Կ՚են թադ րէ յ ղու մը բա նի մը կամ մէ կու, որ -
մէ ե տք կե ան քը կը շա րու նա կո ւի։ Լա տի նե րէն supervivo-ն, ի նչ պէս նաեւ 
հա մա զօր superstes sum-ը, այդ ի մաս տով կը գոր ծա ծո ւի տրա կա նի մի ջո ցաւ, նշե -
լու հա մար թէ «ի՛նչ բա նէ ե տք» վե րապ րե ցայ»։ Այդ տրա կա նին փո խա րէն՝ ի տա -
լե րէ նը կ՚ը սէ «sopravvivere a», ֆրան սե րէ նը կ՚ը սէ՝ «survivre à», մինչ դեռ հայե րէն 
չու նի այդ ձե ւը, որ քան ալ տա րօ րի նակ թո ւի, չի կր նար ը սել՝ « վե րապ րիլ բա նի 
մը»։ Ստի պո ւած է ը սել՝ «որ մէ ե տք կե ան քը կը շա րու նա կո ւի»։ Ի սկ ե րկ դի մու -
թիւ նը այն է, որ կայ նաեւ ի նք նանդ րա դար ձային գոր ծա ծու թիւն մը, ո րուն հա -
մա ձայն՝ եւ րո պա կան լե զու նե րով կը վե րապ րիս « դուն քե զի», այ սինքն « քու 
վեր ջա ւո րու թե նէդ ե տք»։ Այդ տեղ հայե րէ նը ան զօր է։ Եւ սա կայն պէտք է կա րե -
նայի թարգ մա նել ի նչ որ Ա գամ բէն կը կո չէ Աւ շո ւի ցի « դա սը», այդ դա սին վե րա -
քա ղը՝ « մար դը այն է որ կր նայ վե րապ րիլ մար դու շի ջու մէն ե տք», որ սա կայն բառ 
առ բառ թարգ մա նո ւած պէտք է ըլ  լար « մար դը այն է, որ կր նայ վե րապ րիլ մար -
դուն», կր նայ վե րապ րիլ «ինքն ի րեն»։ Եւ վե րապ րե լով ան շուշտ՝ կը վկայէ։ Իր վե -
րապ րու մը ի նք նին վկա յու թիւն մըն է։ Ին չի՞ վկա յու թիւն մը։ Վեր ջա ւո րու թե ան։ Կը 
վկայէ այն ի րո ղու թե ան մա սին, որ ի նքն իր է ու թե ան մէջ՝ կայ ի նքն իր շի ջու մը, 
ինքն իր վեր ջա ւո րու թիւ նը որ պէս մարդ։ Կեդ րո նա կան դրոյթ մըն է այս մէ կը Ա -
գամ բէ նի փի լի սո փա յու թե ան մէջ, ո րուն նոյն պէս պի տի վե րա դառ նամ ու րիշ ձե -
ւով եւ ու րիշ բա ռե րով քիչ մը ետ քը։ Հոս՝ խն դիրս թարգ մա նե լու դժո ւա րու թե ան 
մա սին է ր։ Եւ ոչ թէ մի այն փի լի սո փա յա կան դրոյ թին դժո ւա րու թե ան մա սին։ Ա -
սոր ե տին կանգ նած փի լի սո փա յա կան դրոյ թը այն ըլ լա լով, որ պէտք է կա րե նանք 
մտա ծել են թա կան, ո րե ւէ են թա կայ, որ պէս վե րապ րող են թա կայ, այ սինքն են թա -
կայ մը որ ե րբ կ՚ը սէ «ես»՝ կը վկայէ մի եւ նոյն ժա մա նակ են թա կա յու թե ան ամ բող -
ջա կան փլու զու մին մա սին, ան մարդ կայ նու թե ան մա սին։ Բայց այս ձե ւով 
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տա րօ րի նակ քայլ մը կա տա րե ցինք։ Աւ շո ւի ցի վե րապ րո ղէն ան ցանք վե րապ րող 
են թա կային։ Աւ շո ւի ցի փշա լա րե րէն ներս ծա ւա լած ան մարդ կայ նու թե նէն ան -
ցանք մար դու է ա կան, կազ մա ւո րիչ ան մարդ կայ նու թե ան։ Քիչ մը ա րագ ձե ւով, 
ա ռանց զգու շա ցու մի։ Բայց ա՛յդ է որ կը կա տա րո ւի Ա գամ բէ նի այս գիր քին մէջ։ 
Ոս տում մը մէ կէն միւ սը։ Աւ շո ւի ցի վե րապ րո ղին ա ռի թով՝ հրա ւի րո ւած ե նք մտա -
ծե լու են թա կան որ պէս վե րապ րող, որ պէս վե րապ րող են թա կայ։ 
ՎԵՐԱՊՐՈՒԿԸ ԵՒ ՆՇԽԱՐԸ 
Ա հա ւա սիկ եր կու նոր բա ռեր վե րապ րո ղին եւ մնա ցորդ քին հա մար՝ « վե րապ -
րուկ» եւ «նշ խար»։ Տա րօ րի նակ բառ է « վե րապ րուկ»ը։ Ա րեւմ տա հայե րէն ա մէն 
պա րա գայի՝ բա ւա կան ան սո վոր։ Ա ռն չո ւած է բնի կի կեր պա րին։ Կարճ՝ բնի կը 
բա նա սի րու թե ան կող մէ ստեղ ծո ւած է ակն է, ստեղ ծո ւած որ պէս վե րապ րուկ, 
ար դի ա կան դա րաշր ջա նի ար շա լոյ սին, ԺԹ. դա րու սկիզ բը, այդ մէ կը բա ցա յայտ 
է։ « Վե րապ րուկ» բա ռը փոխ կ՚առ նեմ Մա նուկ Ա բե ղե ա նի գեր մա նե րէն ա ւար -
տա ճա ռին հա յա լե զու յե ղու մէն, որ Դո րա Սա քայե ա նի ջան քով կա տա րո ւած է 
(Ա բե ղե ա նի ա ւար տա ճա ռին վեր նա գիրն էր Der armenische Volksglaube։ Լոյս տե -
սած է որ պէս գիրք 1899ին եւ վե րատ պո ւած «Եր կեր»ու Է. հա տո րին մէջ, բնա -
գի րի լե զո ւով եւ հայե րէն թարգ մա նու թե ամբ)։ Թարգ մա նի չը « վե րապ րուկ» 
բա ռով կը թարգ մա նէ Ա բե ղե ա նի գեր մա նե րէն «Überbleibsel»ը, հոն ո ւր իր յա -
ռա ջա բա նին մէջ՝ Ա բե ղե ան կը բա ցատ րէ թէ հին հե թա նո սա կան հա ւա տա լիք -
նե րը ան հե տա նա լու ճամ բուն վրայ են, բայց ա նոնց մէ մնա ցած են այդ վե րապ - 
րուկ նե րը, ժո ղո վուր դի ա մե նէն « խո րունկ» խա ւե րուն մէջ, ծե րուկ գիւ ղա ցի կի -
նե րուն մօտ, որ պէս մնա ցորդ ներ ա մե նա հին ան ցե ա լէն։ Բա նա սէ րը այդ տեղ կը 
խօ սի բնի կին մա սին։  Բնի կը բա նա սի րու թե ան ա րա րածն էր, ը սի։ Ու րիշ է ու թիւն 
եւ ու րիշ գո յու թիւն չու նէր ե թէ ոչ ի նքն իր մշա կոյ թի եւ այդ մշա կոյ թի շի ջու մին 
վկան ըլ լա լու հան գա ման քը։ Բնի կը են թար կո ւած էր խօ սե լու եւ պատ մե լու պա -
հան ջին կամ հրա ւէ րին, այն պա հան ջին ու հրաւ րէ ին զոր բա նա սէ րը կ՚ուղ ղէ ի -
րեն, ը ստ է ու թե ան, որ պէս զի յե տոյ ատ կէ ծնին բո լոր ա կա դե մա կան կր թանք- 
 նե րը եւ կր թո ւած ու կար գա պա հա կան ճա ռա բա նու թիւն նե րը, ո րոնք Մի շէլ Ֆու -
կոյի վեր լու ծում նե րուն ա ռար կան դար ձան։ Եր կու հա րիւր տա րի է ի վեր կը տե -
ւէ բնի կին եւ բա նա սէ րին այդ կազ մա ւո րիչ խա ղը, որ մեր գի տու թիւն նե րը հիմ նեց 
ու մեր ճա կա տա գիր նե րը ո րո շեց։ Բնի կը կար գա պա հա կան պա տում ար տադ րե -
լու հա մար շի նո ւած ա րա րած մըն էր, այդ ի մաս տով՝ բնա լու ծա րա նային ա րա -
րած մը։ Բնի կին ա ղէ տը են թադ րե ալ է, որ կը նշա նա կէ նաեւ՝ նա խադ րե ալ է։ 
Պա տում ար տադ րե լու ստի պո ղու թիւ նը այդ են թադ րու թե ան եւ նա խադ րու- 
 թե ան մէջ ար ձա նագ րո ւած է։ Եւ ո րով հե տեւ բնի կի է ու թե ան կո րի զին՝ են թադ -
րե ալ ու նա խադ րե ալ կո րուստ մը կայ, այդ ի սկ պատ ճա ռով՝ իր պա տու մը ը ստ 
է ու թե ան վկա յագ րա կան է։ Ի նչ որ կը նկա րագ րեմ այս պէս «բ նիկ»ին ա նու նով՝ 
շատ կը նմա նի Ա գամ բէ նին նկա րագ րած վե րապ րող են թա կայի կա ռոյ ցին։  
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Մ տա հո գիչ նմա նու թիւն, որ իր տրա մա բա նու թիւ նը կը պար տադ րէ Ա գամ բէ -
նին կող մէ հրամ ցո ւած վե րապ րող են թա կայի փի լի սո փա յու թե ան։ Հոս է որ կը 
մի ջամ տէ «նշ խար»ը։ Վե րապ րու կի եւ նշ խա րի մի ջեւ զա տո րո շու մը կը կա տա -
րեմ որ պէս զի դա րուն «ող ջա կի զային ող բեր գու թիւն ներ»ու վե րապ րո ղին ճա կա -
տա գի րը դրո ւի բնի կի ճա կա տագ րի կող քին։  

Իսկ վե րապ րո ղը որ պէս նշ խար (կամ նշ խա րե ալ) կու գայ մե զի Յա կոբ Օ շա -
կա նի փոր ձա ռու թե նէն ու գրա ռում նե րէն։ 1944-46 շր ջա նին գրո ւած զա նա զան 
կտոր նե րու մէջ, Օ շա կան իր ան ձը մօ տի կը կը դնէ 1915ին Չան ղը րըի « բանտ»ին 
մէջ հա ւա քո ւած մտա ւո րա կան նե րուն եւ գրող նե րուն, իր գր չեղ բայր նե րուն, «ի -
մա ցա կա նու թե ան (այդ) նա խա րար ներ»ուն, ո րոնք խում բով կամ մէկ առ մէկ մեռ -
ցը ւե ցան 1915ի ա մա ռը։ Ին քը ի րենց մէ մէ կը կը դառ նայ։ Ին քը մե ռած է ա նոնց 
հետ։ Եւ ե թէ կ՚ապ րի տա կա ւին, կ՚ապ րի որ պէս մե ռե ալ, վե րա դար ձած, ու րեմն 
որ պէս գե րապ րող, ին քը կ՚ը սէ՝ որ պէս «նշ խա րե ալ»։ Կ՚ապ րի, մե ռե ալ վկայի հան -
գա ման քով։ Ցոյց տո ւած եմ այ լուր թէ ի նչ պէս Ա ղէ տը գրե լու ծրա գի րը Օ շա կա նի 
մօտ (եւ այդ ծրա գի րին տա ժա նե լի ձա խո ղու թիւ նը) կա պո ւած էր այդ խե լա գա -
րու թե ան հաս նող նոյ նա ցու մին, մե ռե ալ վկային հետ նոյ նա ցու մին։ Խե լա գար, 
այո՛, բայց այդ ի նք նա կերտ նոյ նա ցու մին ը նդ մէ ջէն մի այն կր նանք այ սօր հասկը -
նալ թէ ի ՛նչ կը նշա նա կէ վե րապ րո ղին հա մար վերս տին նժա րին վրայ դնել վկա -
յագ րա կան պա տու մին ծնուն դը, այ սինքն մէկ կող մէ հնա զան դիլ վկայե լու 
ստի պող հրա հան գին, եւ միւս կող մէ, մի ա ժա մա նակ, ցոյց տալ՝ մատ նան շել հրա -
հան գը պա տու մին մէջ։ Հրա հան գին մատ նան շու մը (կամ մատ նու թիւ նը) կը մատ -
նան շէ ի մի ջի այ լոց՝ բնի կի բեր նին մէջ դրո ւած խօս քին, ո րե ւէ խօս քի, վկա յա- 
գ րա կա նա ցու մը։ Խօս քը վկա յագ րա կան կը դառ նայ մի այն այն պատ ճա ռով որ 
կը բխի բնի կէն։ Եւ կը թո ւի թէ չկայ ո րե ւէ այդ պի սի մատ նան շում, չկայ ո րե ւէ 
մատ նու թիւն, պա տու մին ե տե ւը պա հո ւը տած հրա հան գի ո րե ւէ ցու ցադ րում (եւ 
չկայ հե տե ւա բար բնի կը բա նա սէ րին ա գու ցող եւ բնի կին խօս քը վկա յագ րա կա -
նաց նող հս կայ ար դի ա կան տրա մադ րի չը ա պա կա ռու ցե լու հնա րա ւո րու թիւն), որ 
մե զի չհաս նի ան մի ջա կա նօ րէն մե ռե ալ վկային հետ նոյ նա ցած վե րապ րո ղէն, ու -
րեմն գե րապ րո ղէն։ Ա հա ւա սիկ ու րեմն գե րապ րող վե րապ րո ղը։ Այս վե րապ րո -
ղը ան շուշտ այն մէ կը չէ որ հրաշ քով ա զա տած է մա հէն։ Ո ՛չ։ Խու սա փում չկայ. 
այն մէկն է որ կը վե րա դառ նայ մե ռած։ Կը վե րա դառ նայ որ պէս մե ռե ալ վկան։ Ու 
չեմ գի տեր ի ՛նչ հրաշ քով՝ ի նքն է, մե ռե ալ վկան, ֆրան սա ցի հե ղի նա կի մը՝ Մո րիս 
Պլան շոյի պատ մա սա նը։ Մի այն մե ռե ալ վկան կր նայ մատ նան շել ու մատ նել վկա -
յագ րա կա նա ցու մը։ Եւ ա ղէ տա հար պա տա հա րը ո րուն մա սին կը խօ սո ւի հոս, ո -
րուն մա սին չդադ րե ցանք խօ սե լէ սկիզ բէն ի վեր, կը յատ կան շո ւի հե տե ւա բար 
այս պէս. վկայի մա հո ւան պա տա հարն է ան ։ Վկային մա հը որ պէս պա տա հար։ 

  



3. 

ՄՆԱՑՈՐԴՔԸ 

Մ նա ցորդք Աւ շո ւի ցի։ Ի ՞նչ կ՚ու զէ ը սել ար դե օք Ա գամ բէն այդ վեր նա գի րով։ Գիր -
քին վեր ջին է ջե րուն՝ կը յ ղէ Հան նա Ա րէն տին, ո րուն հար ցո ւած էր 1964ին, Գեր -
մա նի ա, հար ցազ րոյ ցի մը ըն թաց քին. «Ի՞նչ կը մնայ ձե զի», այ սինքն ի ՞նչ կը մնայ 
նա խա-հիթ լե րե ան շր ջա նէն, ի ՞նչ կը մնայ այդ Եւ րո պայէն ո ւր ապ րած էր մին չեւ 
1933, ո ւր փի լի սո փա յա կան ու սու մը ա ւար տած է ր։ Եւ Ա րէնտ պա տաս խա նած 
է ր՝ « կը մնայ լե զուն», ի նչ որ ան շուշտ իր պա րա գային՝ կը նշա նա կէր գեր մա նե րէ -
նը, դա հի ճի լե զուն։ Եւ այդ տեղ է որ Ա գամ բէն կը հարց նէ, գիր քին գրե թէ վեր ջին 
է ջին, բայց ի րա պէս գիր քին իր վերջ նա կան ո ւղ ղու թիւ նը եւ ի մաս տը տո ւող հար -
ցու մով մը. «Ի՞նչ է լե զու մը որ պէս մնա ցորդցք։ Ի նչ պէ՞ս կր նայ լե զու մը վե րապ -
րիլ, ե րբ չկան այ լեւս զայն խօ սող են թա կա նե րը եւ մին չեւ ի սկ՝ զայն խօ սող 
ժո ղո վուր դը։ Եւ ի ՞նչ կը նշա նա կէ խօ սիլ լե զո ւով մը որ կը մնայ, մնա ցորդ լե զո ւով 
մը»։ Ա գամ բէ նին այս հար ցում նե րը շատ տա րօ րի նակ են, պէտք է խոս տո վա նիլ։ 
Նախ չ՚անդ րա դառ նար այն ի րո ղու թե ան որ խօս քը հոս գեր մա նե րէ նի մա սին է։ 
Կա րե լի է ան շուշտ գեր մա նե րէ նը խօ սիլ, գրել, որ պէս վե րապ րող լե զու։ Բայց այդ 
չէ՛ որ կը թե լադ րէ Հան նա Ա րէն տին օ րի նա կը։ Ա գամ բէ նին ու զա ծը այդ տեղ թե -
լադ րել է խնդ րա կա նու թիւն մը « վե րապ րող լե զու»ի մա սին։ Ի ՞նչ է վե րապ րող լե -
զու մը։ Մի ակ օ րի նա կը զոր Ա գամ բէն ու նի իր մտ քին մէջ այդ պա հուն ե րբ կը 
բա նա ձե ւէ այդ հար ցու մը, մե ռե ալ լե զո ւի մը օ րի նակն է։ Լե զո ւի մը որ կը գո յա -
տե ւէ, ի տա լե րէն բառն է ան գամ մը ե ւս՝ sopravvivere։ Կը գո յա տե ւէ բայց չու նի 
այ լեւս զայն խօ սող  են թա կա ներ։ Պէտք է ը սել որ այս պար բե րու թե ան տա րօ րի -
նա կու թիւ նը, Ա գամ բէ նի շփո թու թիւ նը, իմ միտքս զբաղ ցու ցած են տա րի նե րով։ 
Գրած եմ, դա սա խօ սած եմ, տար բեր լե զու նե րով, Ա գամ բէ նի այս շփո թու թե ան 
շուրջ, ո րուն մա սին նո րէն պի տի խօ սիմ հոս, այ սօր, վեր ջա ւո րու թե ան։  

Մինչ այդ՝ «մ նա ցորդք»ն է որ մեզ պի տի հե տաքրք րէ պահ մը։ Ա գամ բէ նի գիր -
քին սկիզ բը, ի նչ պէս ը սի, եր կու բնա բան ներ դրո ւած են, եր կուքն ա լ՝ մնա ցորդ քի 
գա ղա փա րին ա ռն չո ւած, ու եր կուքն ալ Աս տո ւա ծա շուն չէն, մէ կը՝ հրէ ա կան, միւ -
սը՝ քրիս տո նէ ա կան։  

 

Եւ ե ղի ցի յա ւուր յայն միկ  
ոչ ե ւս յա ւել ցին մնա ցորդքն Իս րայէ լի  
եւ ապ րե ալքն Յա կո բայ,  
եւ ոչ ե ւս ա պաս տան լի նի ցին ի զր կիչսն իւ րե անց,  
այլ ե ղի ցին ա պաս տան յԱս տո ւած  
ի Սուրբն Իս րայէ լի ճշ մար տու թե ամբ։  
Եւ ե ղի ցին մնա ցե ալքն Յա կո բայ յԱս տո ւած զօ րա ցե ալ։  
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Եւ ե թէ ե ղի ցի ժո ղո վուրդն Իս րայէ լի իբ րեւ զա ւազ ծո վու,  
սա կաւ ի նչ մնա ցորդք մնաս ցեն ի նո ցա նէ։ (Ե սայի 10, 20-22) 

 Նոյն պէս եւ յայսմ ժա մա նա կի մնա ցորդք ը ստ ը նտ րու թե ան շնոր հացն ե -
ղեն [...] եւ ա պա ա մե նայն Իս րայէլ կեց ցէ։ (Պօ ղոս, Առ Հռոմայե ցիս, 11, 5-
26) 

 Գիր քին մէջ ի տա լե րէնն ալ պա հե ցի, պար զա պէս որ պէս զի ըն թեր ցո ղը ան դ-
րա դառ նայ որ իր ա ռա ջին գոր ծա ծու թե ամբ՝ «մ նա ցորդք» բա ռը այդ տեղ թարգ -
մա նո ւած է superstiti, այ սինքն՝ վե րապ րող նե րը, ա նոնք՝ ո րոնց վե րապ րումն ի սկ 
վկա յու թիւն է։ Եւ ան շուշտ հոն ո ւր գրա բա րը կ՚ը սէ՝ «մ նա ցորդք մնաս ցեն ի նո -
ցա նէ», կը նշա նա կէ որ մի այն փոքր մաս մը պի տի փր կո ւի։ Խօս քը փր կու թե ան 
մա սին է։ Նոյնն է պա րա գան միւս մէջ բե րու մի պա րա գային, քա ղո ւած Պօ ղոս ա -
ռա քե ա լի առ հռո մէ ա ցիս նա մա կէն։ Աշ խար հա բա րով (զոր կը քա ղեմ ԺԹ. դա րու 
կէ սե րուն կա տա րո ւած տկար թարգ մա նու թե նէ մը).  

Այն ա տեն շնորհ քին ը նտ րու թե ան հա մե մատ մնա ցորդ մը կայ... եւ   ա -
պա ա մե նայն Իս րայէլ պի տի փր կո ւի։  

Իսկ ե թէ այս եր կու հա տո ւած նե րը կրօ նա կան աչ քով չկար դանք, այ սինքն՝ ե -
թէ փր կու թե ան գա ղա փա րը մէկ քով դնենք, ու րեմն նաեւ Մե սի այի գա ղա փա րը, 
որ կա պո ւած է միշտ փր կու թե ան գա ղա փա րին, կը հասկ նանք թէ ին չո՛ւ Ա գամ -
բէն կը մէջ բե րէ զա նոնք։ Խօս քը վախ ճա նի մա սին է, պատ մու թե ան վախ ճա նի, 
մարդ կու թե ան վախ ճա նի, եւ ա մէն պա րա գայի՝ վախ ճա նա կան փոր ձըն կա լու մի 
մա սին։ Մե սի ան վա ղը պի տի գայ։ Բայց վախ ճա նա կան փոր ձըն կա լու մը չի սպա -
սեր մին չեւ վա ղը, այ սօր ի սկ է։ Ու րեմն ա՛յդ է որ պի տի ըլ լայ Ա գամ բէ նին բա ցատ -
րա ծը. ներ կային մէջ ծո ւա րած, հի մային մէջ բնա կող վախ ճան մը։ Ո ՛չ թէ որ պէս 
կրօ նա կան՝ մե սի ա նա կան ճա ռա բա նու թիւն, այլ որ պէս մտա ծում եւ փոր ձըն կա -
լում, ը սի՝ վախ ճա նա կան փոր ձըն կա լում։ Վեր ջա ւո րու թիւ նը մտա ծել կա րե նալ 
պէտք է ներ կային մէջ։ Եւ կա րե նալ վկայել այդ մա սին։ Այդ է որ կը սպա սո ւի վե -
րապ րող են թա կայի կեր պա րէն, վկա յու թիւ նը ներ կային մէջ։ Իր մարմ նով, իր է -
ու թե ամբ, իր խօս քով կամ իր լռու թե ամբ, վե րապ րող են թա կան վախ ճա նը կը 
ներ կա յաց նէ, վախ ճա նի հնա րա ւո րու թիւ նը, վախ ճա նի ի րա կա նու թիւ նը, ներ -
կային մէջ, հի մա, մեր աչ քին առ ջեւ։ Տա րօ րի նակ կր նայ թո ւիլ այս փո խադ րու -
թիւ նը, փր կա գոր ծա կան (ու րեմն կրօ նա կան հա ւա տա լի քի) կա լո ւա ծէն դէ պի 
ե րե ւու թա բա նա կան (ու րեմն նաեւ փի լի սո փա յա կան եւ փոր ձա ռա կան) կա լո ւա -
ծը։ Բայց հար ցը միշտ նոյնն է. վկայե լու հարցն է։ Վկա յու թե ան — վկա յու թե ան 
ա րար քին եւ յ ղաց քին — ը նդ հա նուր վե րա սահ մա նում մըն է Ա գամ բէ նին ու զա -
ծը, ու պէտք է կա րե նանք հասկ նալ թէ ին չո՛ւ պէտք ու նի այդ վե րա սահ մա նու -
մին, ի ՛նչ հա մա ծի րի մէջ։ Այդ վե րա սահ մա նու մը յա ջողց նե լու հա մար, պէտք ու նի 
վախ ճա նա բա նա կան մտա ծո ղու թիւն մը զար գաց նե լու։ Կամ հա կա ռա կը։ Բայց 
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այս կամ այն ո ւղ ղու թե ամբ՝ եր կու քը կա պո ւած են ի րա րու։ Վախ ճա նա բա նա -
կան՝ eschatologique, յու նա րէն eschatos բա ռէն, վախ ճան, վեր ջա ւո րու թիւն։ Այդ 
մէկն է ալ պէտք չէ զար մաց նէ։ Ի վեր ջոյ Նից չէն, Պօ ղոս ա ռա քե ա լին հետ իր մըր -
ցակ ցու թե նէն տա րո ւած, եւ ու րեմն քրիս տո նէ ու թե ան վերջ տա լու իր կա մե ցո -
ղու թե ամբ, պէտք ու նէր դուրս ել  լե լու պատ մու թե նէն։ Եւ դուրս ել  լե լու հա մար 
պատ մու թե նէն, պէտք ու նէր ին քը դե րա քիրս տոս դառ նա լու։ Դե րաք րիս տո սի 
կեր պարն էր, որ թոյլ կու տար ի րեն մտա ծել, եւ մտա ծե լով՝ ար դէն ի սկ ի րա գոր -
ծը ւած տես նել, պատ մու թե նէն դուրս ել լե լու հնա րա ւո րու թիւ նը։  

Նոյն բա նը կը պա տա հի Վալ թեր Բե նի ա մի նի պա րա գային։ Մտա ծե լու հա մար 
գե րինք նիշ խա նու թիւ նը (այ սինքն եւ րո պա կան լե զու նե րով՝ souveraineté կոչո ւա -
ծը, գեր մա նե րէն նաեւ՝ Staatsgewalt), պէտք ու նէր ի նք զին քը տե ղա ւո րե լու պատ -
մու թե ան վախ ճա նին։ Սե ւով ճեր մա կի վրայ գրո ւած է բր տու թե ան քն նա դա տու- 
 թե ան նո ւի րո ւած 1921ի յօ դո ւա ծին վեր ջին պար բե րու թե ան մէջ։ Ա հա ւա սիկ.  

Բր տու թե ան քն նա դա տու թիւ նը ա նոր պատ մու թե ան փի լի սո փա յու թիւնն 
է։ Այո, այդ պատ մու թե ան « փի լի սո փա յու թիւն»ն է, ո րով հե տեւ ա նոր յան -
գա կէ տին գա ղա փա րը մի այն հնա րա ւոր կը դարձ նէ ժա մա նա կին մէջ ծը-
 ւա րած պատ մա կան տո ւե ալ նե րուն նկատ մամբ քն նա դա տա կան, կըտ- 
 րուկ ու վճ ռա կան դիր քո րո շում մը։ 

 Գեր մա նե րէն Ausgang բառն է որ թարգ մա նո ւե ցաւ «յան գա կէտ»։ Այդ բա ռը 
սո վո րա կան ի մաս տով՝ «ելք» կը նշա նա կէ։ Բե նի ա մի նին ը սա ծը յս տակ է. պատ -
մու թե նէն դուրս ել լել պէտք է եւ այդ « դուրս ել լել»ը մի այն կ՚ար տօ նէ ա նոր տը ւ-
ե ալ նե րուն վրայ քն նա դա տա կան հայե ացք մը նե տե լու ա րար քը։ Ֆրան սե րէն եւ 
ան գլե րէն թարգ մա նու թիւն նե րուն մէջ պի տի չգտ նէք այս «ելք»ը։ Բնա կան է՝ 
թարգ մա նիչ նե րը ան կա րող են ը մբռ նե լու եւ ու րեմն ըն դու նե լու պատ մու թե նէն 
դուրս ել լե լու գա ղա փա րը։ Կար ծես թէ այ սօր ա մե նէն սր բա զանն ու սր բազ նա -
կա նը, այն մար զը զոր պէտք է պաշտ պա նո ւի ո գի ի բռին, պատ մու թիւնն ըլ լար, 
կար ծես թէ Բե նի ա մի նէն ե րե սուն տա րի ա ռաջ, Նից չէն իր Դե րաք րիս տո սը գիր -
քով նոյն հար ցը դրած չըլ  լար ի նքն ի րեն եւ իր ըն թեր ցող նե րուն. ի ՞նչ պէս ա զա -
տիլ պատ մու թե նէն, ի նչ պէ՞ս դուրս ել  լել ան կէ։ Ու րեմն Բե նի ա մին կ՚ը սէ հոս որ 
պատ մու թիւ նը պէտք է իր վեր ջա ւո րու թե նէն դի տել, ան կէ դուրս ել  լե լով, եւ այդ 
վեր ջա ւո րու թե ան գա ղա փարն է որ հնա րա ւոր կը դարձ նէ քն նա կան հայե ացք 
մը, այդ հայե աց քը ո ւղ ղո ւած ըլ  լա լով գե րիշ խա նու թե ան գոր ծար կու մին եւ «ա -
ռաս պե լա կան» բր տու թե ան գոր ծադ րու մին։ Նշ մա րե լի է նաեւ Բե նի ա մի նի փաս -
տար կու մին ե ղա նա կը. յե ղա փո խա կան բր տու թե ան (որ « զուտ մի ջոց» է ա ռանց 
ի րա ւա կան եւ իշ խա նա կան նպա տա կա կէ տի) տե սա բա նա կան տե ղադ րում մը 
ա պա հո վել, եւ փո խա դար ձա բար ներ կային մէջ ա նոր յայտ նա գոր ծու թիւն նե րուն 
ը նդ մէ ջէն՝ ա պա հովց նել որ սահ մա նադ րա կան գե րիշ խա նու թե ան վե րա բե րե ալ 
քն նա դա տա կան ակ նար կը ու տո պի ա կան կամ յե րիւ րա ծոյ չէ։ Ջոր ջօ Ա գամ բէն 
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ամ բողջ կե անք մը նո ւի րած է Բե նի ա մի նի այս կրկ նա կի փաս տար կու մին տար -
բեր ե րես նե րը զար գաց նե լու գոր ծին ու 1995ին լոյս տե սած Homo sacer գիր քը 
իր ա ռա ջին մեծ փորձն էր այդ ո ւղ ղու թե ամբ։ 
 

4. 
ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԵՆՍԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՅԱՐԱՑՈՅՑԸ 
Homo sacer գիր քին նիւթն է « գե րիշ խա նու թիւն» կո չո ւա ծը, կամ Ֆու կոյէն փոխ 
առ նո ւած ար տա յայ տու թե ամբ՝ « գե րիշ խան տի րա կա լու թիւ նը», le pouvoir sou-
verain, ի տա լե րէն՝ il potere sovrano։ Ֆու կոյէն փոխ առ նո ւած, այո, այն տար բե -
րու թե ամբ սա կայն որ Ֆու կոյի մօտ՝ ԺԸ. դա րուն շր ջա դարձ մը տե ղի կ՚ու նե նայ. 
իշ խա նու թիւ նը կը սկ սի գոր ծել ու կի րար կո ւիլ որ պէս կե ան քի ոս տի կա նու թիւն, 
բնակ չու թիւն նե րու մա կար դա կին։ Իշ խա նու թե ան այդ նոր ե ղա նա կը կը ստա նայ 
« կեն սիշ խա նու թիւն» կամ « կեն սա տի րա կա լու թիւն» ա նու նը (biopouvoir)։ Սե ռա -
կա նու թե ան պատ մու թե ան որ պէս ա ռա ջին մի ա ւոր յ ղա ցո ւած ու լոյս տե սած հա -
տո րին մէջն է (Ի մա ցու թե ան կա մե ցո ղու թիւ նը, 1976), որ Ֆու կոյ ա ռա ջին ան գամ 
ըլ լա լով հրա պա րա կային կը դարձ նէ « կեն սիշ խա նու թե ան» այդ ե ղա նա կը, որ իր 
աչ քին՝ ԺԸ. դա րուն տե ղի ու նե ցած պատ մա կան շր ջա դար ձին ար դիւնքն է (ու ա -
հա ւա սիկ այդ ե րեք գիր քե րը հայե րէն թարգ մա նու թե ամբ քով քո վի դնե լու պատ -
ճառն ու ար դա րա ցու մը)։ Ա գամ բէն նոյն այդ գա ղա փա րը փոխ կ՚առ նէ Ֆու կոյէն 
ու կ՚ընդ հան րաց նէ։ Այն պէս որ հի մա, Ա գամ բէ նի տե սու թե ան հա մա ձայն, քա ղա -
քա կա նու թիւ նը, ի նչ պէս որ հասկ ցո ւած է ու ի նչ պէս որ կի րա կո ւած է ան ա րեւ-
մը տե ան ա ւան դու թե ամբ, կե ան քին հետ գործ ու նի ը ստ է ու թե ան, եւ այն պի սի 
ձե ւով գործ ու նի ա նոր հետ որ sacer-ի (օ րէն քով օ րէն քէն դուրս դրո ւած կե ան քի, 
« մերկ կե անք»ի) կեր պա րը կ՚ար տադ րէ ու փո խա դար ձա բար ու րեմն՝ հիմ նո ւած 
է ա նոր վրայ։ Այդ կեր պա րը կր նայ դա րե րով գաղտ նի մնա ցած ըլ լալ, չ՚ար գի լեր 
որ ներ կայ գտ նո ւած ըլ լայ ան քա ղա քա կա նու թե ան գոր ծար կու մին ե տին, ձեռք 
ձեռ քի « գե րիշ խան»ի կեր պա րին հետ։ Ա՛յս է Ա գամ բէ նի հիմ նա կան դրոյ թը, կամ 
են թադ րու թիւ նը։ Ու ե թէ կե ան քը այդ ձե ւով, սկզբ նա կան ա ռու մով, կե ան քը իր 
« զուտ» հան գա ման քով, քա ղա քա կա նու թե ան ա ռար կան ու են թա կան է, այն ա -
տեն՝ յս տակ ու ա նա ռար կե լի կեր պով՝ քա ղա քա կա նու թիւ նը (ի նչ պէս որ կը հաս-
կ ըցո ւի ան սկիզ բէն ու մին չեւ այ սօր) ը ստ է ու թե ան « կեն սիշ խա նա կան» է, այդ - 
պէս ե ղած է միշտ։ Ու հե տե ւա բար՝ « կեն սիշ խա նու թիւն»ը ԺԸ. դա րուն ե րե ւան 
ե կած ե ղա նակ մը չի կր նար ըլ լալ, ի նչ պէս որ Ֆու կոն կը բա ցատ րէր։ Ար դի ա կան 
շր ջա նին պա տա հա ծը, ը ստ Ա գամ բէ նի, այն շար ժըն թացն է, ո րուն հե տե ւան քով 
« կե ան քին ո լոր տը... հետզ հե տէ ա ւե լի՝ կը զու գա դի պի ը նդ հա նուր քա ղա քա կան 
ո լոր տին հետ»։ Կա տա րե լա պէս նոր տե սա կէտ մըն է, որ պար զա պէս կը գոր ծա -
ծէ Ֆու կոյին կող մէ ե րե ւան բե րո ւած « կեն սա քա ղա քա կան» ե րե ւոյ թը եւ ա նոր 
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հա մա պա տաս խան բա ռա պա շա րը։ Այս շր ջա ծի րին մէջն է, որ Ա գամ բէն կը տե -
ղա ւո րէ հա մա կեդ րո նաց ման ճամ բա րի ե րե ւոյ թը։ 

 Գի տենք որ Homo sacer-ի 3րդ բա ժի նը կը կո չո ւի « Հա մա կեդ րո նաց ման ճամ -
բա րը որ պէս ար դի ա կա նու թե ան կեն սա քա ղա քա կան յա րա ցոյց»։ Այս տեղ հե ղի -
նա կին ո ւղ ղու թիւն տո ւող (եւ գե րիշ խա նու թիւ նը սահ մա նող) գլ խա ւոր յ ղաց քը, 
«ար տա կարգ վի ճակ»ն է, եւ ու րեմն Վալ թեր Բե նի ա մի նի այն խօս քը, ո րուն հա -
մա ձայն մեր ար դի ա կա նու թիւ նը յատ կան շող ե րե ւոյ թը այն է, որ բա ցա ռու թիւ նը 
դար ձած է օ րէնք։ Ա հա՛ կը մէջ բե րեմ (3րդ բա ժին, 7.3) . 

Այն ա ռու մով որ ճամ բա րին բնա կիչ նե րը քա ղա քա կան հան գա ման քէ լի -
ո վին զր կո ւած է ին եւ ամ բող ջու թե ամբ մերկ կե ան քի վե րա ծո ւած է ին, 
ճամ բա րը նաեւ եր բե ւի ցէ ի րա կա նա ցած ա մե նէն բա ցար ձակ կեն սա քա -
ղա քա կան տա րա ծու թիւնն է, ո ւր տի րա կա լու թիւ նը իր դէմ այ լեւս ու նի 
մի այն մերկ կե ան քը, ա ռանց ո րե ւէ մի ջար կու մի։ Այդ պատ ճա ռով՝ ճամ -
բա րը այդ քա ղա քա կան տա րա ծու թեան յա րա ցոյցն ի սկ է, ո րուն մէջ քա -
ղա քա կա նու թիւ նը դար ձած է կեն սա քա ղա քա կա նու թիւն եւ homo sacerը 
զօ րու թե նա պէս մէկ է քա ղա քա ցի ին հետ։ Հե տե ւա բար, ճամ բար նե րուն 
մէջ կա տա րո ւած խժդ ժու թիւն նե րուն մա սին ճիշդ հար ցու մը այն մէ կը չէ՛ 
որ կեղ ծա ւոր կեր պով կը հարց նէ, թէ ի նչ պէ՞ս կա րե լի էր մարդ կային ի րա -
ւանց դէմ այդ քան սար սա փազ դու յան ցանք ներ գոր ծել։ Ա ւե լի պար կեշտ 
եւ մա նա ւանդ ա ւե լի օգ տա կար պի տի ըլ  լար ու շադ րու թե ամբ քն նել, թէ 
ի ՛նչ ի րա ւա կան գոր ծո ղու թիւն նե րէ եւ ի ՛նչ քա ղա քա կան կարգ ու սար քե -
րէ անցնե լով մարդ կային է ակ ներ կր ցած են այդ քան ամ բող ջա պէս զր կը -
ւիլ ի րենց ի րա ւունք նե րէն եւ ի րենց մե նաշ նորհ նե րէն, մին չեւ որ ա նոնց 
հան դէպ գոր ծո ւած ո րե ւէ ա րարք չե րե ւի այ լեւս որ պէս յան ցա գոր ծու -
թիւն (եւ այդ կէ տին հա սած ան շուշտ՝ ա մէն ի նչ ի րա պէս հնա րա ւոր դար -
ձած էր)։ 

 Հար ցադ րու մին ծնունդ տո ւող շր ջա ծի րը այս տեղ յս տա կօ րէն գե րիշ խա նու -
թե ան հարցն է, չմոռ նա լով որ Ա գամ բէ նի հա մա ձայն՝ պե տա կան գե րիշ խա նու -
թիւ նը հիմ նո ւած է գաղտ նա բար մերկ կե ան քի ար տադ րու թե ան հնա րա ւո րու- 
 թե ան վրայ։ Բայց տե սանք որ Մնա ցորդք Աւ շո ւի ցի գիր քին մէջ՝ հա մա կեդ րո նաց -
ման ճամ բա րին ը նդ հա նուր ե րե ւոյ թը նկա տի առ նո ւած է «վ կա յու թիւ նը» խընդ -
րա կա նաց նե լու մի տու մով։ Կը մնայ հասկ նալ ու րեմն, թէ ի ՛նչ է կա պակ ցու թիւ նը 
մէ կուն եւ միւ սին մի ջեւ։ 

Մ նա ցորդք Աւ շո ւի ցի գիր քին նոր շր ջա ծի րին մէջ՝ Ֆու կոյի կեն սա քա ղա քա -
կա նու թիւ նը եւ այդ յ ղաց քին ա գամ բէ նե ան փո փո խա կը քիչ դեր կը խա ղան։ Բայց 
կը յայտ նո ւին նո րէն ալ վեր ջա ւո րու թե ան (4.9), ո ւր Ա գամ բէն ա րագ վե րա քաղ մը 
կ՚ը նէ կեն սիշ խա նու թե ան մա սին, բա ցատ րե լով որ ա նոր գե րա գոյն նպա տա կը 
սոսկ կե ան քը (կամ մերկ կե ան քը) ա ռանձ նաց նել է, զա տել մար դը տմար դէն, ար -
տադ րել մարդ կայի նէն ան դին կե անք մը։ Եւ կը կար դանք, ա հա ւա սիկ. 



 Մու սուլ մա նին մէջ՝ կեն սիշ խա նու թիւ նը ու զած է ար տադ րել իր վեր ջին 
գաղտ նի քը, վե րապ րում մը որ բաժ նո ւած ըլ լար վկա յու թե ան ո րե ւէ հնա -
րա ւո րու թե նէ, տե սակ մը բա ցար ձակ կեն սա քա ղա քա կան գո յա ցու թիւն, 
որ իր ա ռանձ նա ցու մով՝ կա րե նար վե րագ րո ւիլ ո րե ւէ ի նք նու թե ան, ի ՛նչ 
ձե ւով ալ որ հասկ ցո ւի այդ ի նք նու թիւ նը, յ ղո ւե լով բնակ չու թե ան, ժո ղո -
վուր դի, ազ գի կամ քա ղա քա կան պատ կա նե լի ու թե ան։  

Եւ որ պէս ան դրա դարձ, Ա գամ բէն կը բա ցատ րէ իր նոր գիր քին ծրա գի րը, 
Homo sacerի յ ղա ցա կա նու թե ան ծի րին մէջ. 

Իր ա մէն մէկ խօս քով՝ վկա յու թիւ նը կը հեր քէ վե րապ րու մին այս ա ռանձ -
նա ցու մը կե ան քէն։  

Այս տեղ վեր ջա պէս կը հասկ նանք որ Ա գամ բէն պէտք ու նէր վկա յու թիւ նը իր 
է ու թե ան մէջ վե րա սահ մա նե լու, ա նոր բուն ի մաս տը եւ ա րար քը յայտ նա բե րե լու, 
դէմ դնե լու հա մար գե րինք նիշ խա նու թե ան ար դի ա կան ծայ րա գոյն գոր ծար կու մին 
(եւ դէմ դնե լէ ա ռաջ՝ զայն բա ցա յայ տե լու հա մար)։ Ու այդ ծայ րա գոյ նին ան դրա -
դառ նալ պէտք էր, քա նի որ ա նոր մէջն է որ կ՚ե րե ւի գաղտ նի քը։ Գաղտ նի քը, լա -
տի նե րէն՝ arcanum imperiiն, ա՛յն է, ի նչ որ հա մա կեդ րո նաց ման ճամ բա րին մէջ եւ 
մաս նա ւո րա բար Աւ շո ւի ցի ճամ բա րին մէջ՝ կը կո չէ ին « մու սուլ մա նը»։ Ո ՞վ է ին մու -
սուլ ման կո չո ւած նե րը։ Ճամ բա րին մէջ՝ ա նոնք, ո րոնք հա սած է ին ծայ րը ապ րե -
լու կա րե լի ու թե ան։ Դեռ կ՚ապ րէ ին, դեռ մարդ է ին, բայց մի այն մար դու կեր - 
պա րան քով։ Ատ կէ զատ՝ մարդ կու թե ան ու մարդ կայ նու թե ան սահ մա նը ան ցած 
է ին։ Կը գտ նո ւէ ին ու րիշ ո լոր տի մը մէջ։ Չէ ին հա կազ դեր, չէ ին պաշտ պան ւեր։ 
Շրջուն դի ակ ներ դար ձած է ին։ Ա սոնց մա սին է, որ Փրի մօ Լե ւին կ՚ը սէ՝ «Ի րենք 
էին բուն վկա նե րը», ամ բող ջա կան վկա նե րը։ Ի տա լե րէն՝ Il testimone integrale։ 
Բայց այն ա տեն, ա նոնք ո րոնք խօ սած են, պատ մած են, բո լոր հրե այ եւ հայ վե -
րապ րող նե րը, ո րոնք ի րենց յու շե րը գրած են, ա նոնք բուն, լման, իս կա կան, ամ -
բող ջա կան վկա նե րը չեն։ Այս է որ Ա գամ բէն կը կո չէ Լե ւի ի յա րա կար ծի քը, il 
paradosso di Levi։ Եւ ու րեմն վե րապ րո ղին վկա յու թիւ նը ա նոնց մա սին է։ Մու -
սուլ մա նի մա սին կը վկայէ, ե թէ վկա յու թիւն է, կը վկայէ մարդ կու թե նէն դուրս ե -
լա ծին մա սին, տ-մարդ կու թե ան մա սին, ան մարդ կու թե ան մա սին։ Յա րա կար ծի քը 
ան շուշտ այն ըլ  լա լով, որ մու սուլ մա նը ի ՛նք չի կր նար վկայել ի նքն իր մա սին։ Իր 
մէջ վկայե լու հնա րա ւո րու թիւնն է, որ ջն ջո ւած է։ Տես նե լու, խօ սե լու հնա րա ւո -
րու թիւ նը ա ւե րո ւած է ը նդ միշտ։ Եւ ու րեմն դա հի ճին կա տա րա ծը, իր ծայ րա գոյն 
ա րար քը մեծ կամ պզ տիկ մեռց նել չէ, զան գո ւա ծային բնաջն ջու մը չէ, ո ՛չ մի այն։ 
Ա՞յլ։ Մար դուն մէջ վկան մեռց նելն է։ Ա՛յդ է որ կ՚ը սէ ինք սկիզ բը։ Եւ այդ պա րա -
գային՝ վե րապ րո ղին վկա յու թիւ նը, ե թէ կ՚ու զէ ի րա պէս վկայել կա տա րո ւածին մա -
սին, ծայ րա գոյն ի րա դար ձու թե ան մա սին, պէտք է կա րե նայ վկայել մու սուլ մա նին 
մա սին, որ պէս այն մար դուն՝ որ չի կր նար վկայել ի նքն իր մա սին։ Պէտք է կա րե -
նայ վկայել վկայե լու ան կա րե լի ու թե ան մա սին։ Գրո ւած է սկիզ բէն (1.12). 
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 Վե րապ րող նե րը, որ պէս դե րավ կա ներ, ա նոնց տե ղը կը խօ սին, լի ա զօ ր -
ւած փո խա նոր դու թե ամբ. կը վկայեն պակ սող վկա յու թե ան մը մա սին։ Եւ 
սա կայն հոս փո խա նոր դու թե ան մա սին խօ սի լը ա նի մաստ է. ը նկղ մած -
նե րը ո չի՛նչ ու նին ը սե լիք, ո ՛չ մէկ պա տո ւէր, ո ՛չ մէկ յի շա տակ փո խան ցե -
լիք։ Չու նին « պատ մու թիւն», չու նին « դի մա գիծ» եւ բնա կան է՝ չու նին ո րե - 
ւէ «մ տա ծում»։ Ո ՛վ որ ստանձ նէ ա նոնց հա մար վկայե լու պար տա կա նու -
թիւ նը, գի տէ թէ ստի պո ւած է վկայել յա նուն վկայե լու ան կա րե լի ու թե ան։ 
Բայց այս կէ տը մէկ ը նդ միշտ կը փո խէ վկա յու թե ան ար ժէ քը, կը ստի պէ 
որ ա նոր ի մաս տը փնտ ռենք ան սպա սե լի ո լոր տի մը մէջ։  

Այս նոյն գա ղա փա րը կը կրկ նո ւի գիր քին մէկ ծայ րէ միւ սը, տար բեր ե ղա նակ -
նե րով, տար բեր բա ռա պա շար նե րով։ Ֆու կոյի կեն սիշ խա նու թե նէն հա զար մղոն 
հե ռու ե նք այս տեղ, հե ռու ե նք մին չեւ ի սկ Homo sacer-ի խորհր դա ծու թիւն նե րէն 
ճամ բա րին մա սին որ պէս ար դի ա կա նու թե ան կեն սիշ խա նա կան յա րա ցոյց։ Փոր -
ձը ւա ծը վկա յու թե ան փի լի սո փա յու թիւն մըն է, որ կը նշա նա կէ են թա կայի նոր 
սահ մա նում մը։ Ին չո՞ւ են թա կայի։ Ո րով հե տեւ են թա կան այն է որ կր նայ վկայել 
ի նքն իր մա սին։ Շատ պարզ է։ Ու րեմն մու սուլ մանն ալ, կեն սա քա ղա քա կա նու -
թե ան այդ ծայ րա գոյն ար տադ րան քը եւ ծայ րա գոյն գաղտ նի քը, այ սօր բա ցա յայ -
տը ւած գաղտ նիք, են թա կային են թա կա յու թե ան քայ քա յումն է։ Ո րով հե տեւ 
վկայե լու հնա րա ւո րու թե ան ծայ րա գոյն քայ քա յումն է։ Հե տե ւա բար, ե րբ վե րապ -
րող են թա կան կը վկայէ, կը վկայէ վկայե լու ան կա րե լի ու թե ան մա սին, կը վկայէ 
են թա կա յու թե ան քայ քա յու մին մա սին, որ պէս մարդ կայ նու թե ան վեր ջին ու ծայ -
րա գոյն հնա րա ւո րու թիւ նը։  

Մէջ բե րում մը ե ւս այս ո ւղ ղու թե ամբ. 

Վ կային հե ղի նա կու թիւ նը կը կա յա նայ մէկ բա նի մէջ. ա նոր՝ որ կր նայ խօ -
սիլ մի մի այն խօ սիլ չկա րե նա լու մը ա նու նով, այ սինքն ա նոր մէջ՝ որ ի նք 
են թա կայ մըն է։  

Վկա յու թիւ նը կ՚ե րաշ խա ւո րէ ո ՛չ թէ ար խի ւին մէջ պա հո ւած ա սու թե ան փաս -
տա կան ճշ մար տու թիւ նը, այլ ա նոր ա նար խի ւա ւո րե լի ու թիւ նը։  Եւ այդ տեղ, գրե -
թէ ան մի ջա պէս ետ քը, կ՚ա ւելց նէ. ու րեմն վկա յու թե ան են թա կան մնա ցորդ մըն 
է։ Ի նչ որ «մ նա ցորդ»ի գա ղա փա րին մա սին ամ բող ջո վին նոր ու տար բեր ե րանգ 
մը կը հրամց նէ։ Ու րիշ ձե ւով բա ցատ րենք հի մա այս ա մե նէն դժո ւար կէ տը։ Ձե -
ւով մը որ ա մէն ի նչ կար ծեմ՝ ան մի ջա պէս հասկ նա լի պի տի դարձ նէ։ 

 

ԼԵԶՈՒՆ ՈՐՊԷՍ ՄՆԱՑՈՐԴ  
Ի՞նչ է մնա ցող լե զուն, լե զուն որ կը մնայ, վե րապ րող լե զուն։ Լե զուն է որ կը խօ -
սի, կամ կը խօ սինք ու կը գրենք, յա նուն խօ սիլ չկա րե նա լուն, խօ սիլ չկա րե նա լու 
հի ման վրայ։ Լե զու մը որ կը խօ սի իր ի սկ խօ սե լու եւ խօ սո ւե լու ան կա րե լի ու -
թե ան մա սին։ Եւ ճիշդ այդ է որ կը բա ցատ րէ Ա գամ բէն յա ջորդ՝ եր կու է ջի վրայ 
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եր կա րող պար բե րու թե ամբ (4.11), ո րուն ակ նար կե ցինք ար դէն ի սկ վե րը, հոն ուր 
կը մէջ բե րո ւի Ա րեն տին պա տաս խա նը. « Կը մնայ լե զուն»։ Ու Ա գամ բէն ան մի ջա -
պէս ետ քը կը հարց նէ. «Ինչ պէ՞ս կր նայ լե զու մը վե րապ րիլ, ե րբ չկան այ լեւս զայն 
խօ սող են թա կա նե րը եւ մին չեւ ի սկ՝ զայն խօ սող ժո ղո վուր դը։ Եւ ի ՞նչ կը նշա նա -
կէ խօ սիլ լե զո ւով մը որ կը մնայ, մնա ցորդ լե զո ւով մը»։  

Եւ հի մա պի տի վե րա դառ նանք այդ եր կու զար մա նա լի էն ջե րուն։ Հար ցու մը 
բա ցա յայ տե լու հա մար, Ա գամ բէն կը յ ղէ ի րեն լաւ ծա նօթ հե ղի նա կի մը, ո րուն 
մա սին գրած էր ըն դեր կար ատ կէ ա ռաջ, ի տա լա ցի Ջո վան նի Փաս կո լի բա նաս -
տեղ ծին, ԺԹ. դա րու վեր ջա ւո րու թե ան եւ Ի. դա րու սկիզ բի բա նաս տեղծ, որ օր 
մը ո րո շած է գրել լա տի նե րէն, այ սինքն մե ռե ալ լե զո ւով։ Ձե ւով մըն ալ մենք 
հայերս այդ պի սի ե րե ւոյ թի մը հետ շփո ւած ե նք պատ մա կա նօ րէն, քա նի որ ԺԹ. 
դա րուն, քսա նա կան թո ւա կան նե րէն սկ սե ալ՝ Վե նե տի կի Մխի թա րե ան հայ րե րը 
սկ սած են թարգ մա նել դէ պի գրա բար, որ յայտ նօ րէն մե ռե ալ լե զու մըն էր, նոյն -
քան մե ռե ալ որ քան լա տի նե րէ նը, ու քիչ յե տոյ սկ սած են նաեւ բա նաս տեղ ծել 
նոյն այդ մե ռե ալ լե զո ւով, այդ սե րունդ նե րուն գլ խա ւոր ներ կա յա ցու ցի չը ըլ  լա լով 
Ար սէն Բագ րա տու նի։ Եւ մե ռե ալ լե զո ւով ար տադ րո ւած այդ գոր ծով, կ՚ը սէ Ա -
գամ բէն, թարգ մա նիչ-բա նաս տեղ ծը մե ռե ալ լե զո ւին դիրքն ու օ րի նա վի ճա կը կը 
փո խէ, զայն կը դարձ նէ « վե րապ րող» լե զու, մե ռե ա լի եւ կեն դա նի ի մի ջեւ ա նո րո -
շե լի տեղ մը գրա ւող, բայց այդ ա նո րո շե լի տե ղը ճիշդ իր վե րա սահ մա նու մով՝ վկա -
յու թե ան գրա ւած տեղն է։ Կար ծես թէ այս թարգ մա նիչ-հե ղի նա կը գրէր ու գրե լով 
մեր ու շադ րու թիւ նը վե րա կո չէր դէ պի խօ սե լու կա տա րե ալ ան կա րե լի ու թիւն մը, 
Ա գամ բէ նի բա ռերն ե ն։ Եւ ու նինք այս պէս Ա գամ բէ նի ապ շե ցու ցիչ բա նա ձե ւու -
մը, զոր հի մա պի տի մէջ բե րեմ. 

Ե թէ մեր ու շադ րու թիւ նը դարձ նենք հի մա դէ պի վկա յու թիւ նը, կր նանք ը սել 
որ վկայել կը նշա նա կէ սե փա կան լե զո ւին մէջ գրա ւել զայն կորսնց նող նե րուն 
դիր քը, տե ղա ւո րո ւե լով կեն դա նի լե զո ւի մը մէջ այն պէս՝ ի նչ պէս թէ ըլ  լար մե ռ- 
եալ կամ մե ռե ալ լե զո ւի մը մէջ այն պէս՝ ի նչ պէս թէ ըլ  լար կեն դա նի — եր կու պա -
րա գա նե րուն՝ ար դէն-ի սկ-ը սո ւա ծի նոյն քան ար խի ւէն, որ քան՝ corpus-էն դուրս։  

Ի՞նչ է հոս ապ շե ցու ցի չը։ Այն է որ իր բա նա ձե ւու մը եր կու ե րես ու նի, բայց ին -
քը եր կու ե րես նե րէն մի այն մէ կուն հա մար կու տայ օ րի նակ մը, մե ռե ալ լե զո ւի 
մը մէջ տե ղա ւո րո ւե լու պա րա գան է այդ, այն պէս՝ ի նչ պէս թէ ըլ  լար կեն դա նի։ 
Բայց միւս ե րե սին հա մար չու նի՛ օ րի նակ։ Խոր քին մէջ չի գի տեր թէ ի ՛նչ կը նշա -
նա կէ, կամ ի նչ պէ՛ս հնա րա ւոր կեն դա նի լե զո ւի մը մէջ տե ղա ւո րո ւիլ այն պէս՝ ինչ -
պէս թէ ըլ  լար մե ռե ալ։ Եւ այդ է ի նչ որ սկիզ բը կը կո չէ ի Ա գամ բէ նի շփո թու թիւ նը։ 
Բայց այդ է ի նչ որ պէտք է կո չել « վե րապ րող լե զու», կամ լե զուն (եւ այդ պա րա -
գային՝ ո րե ւէ լե զու) որ պէս վե րապ րող, վե րապ րող են թա կայի դիր քին մէջ, այն 
դիր քին՝ որ ի րեն կ՚ար տօ նէ ու կը ստի պէ որ վկայէ ի նքն իր ջն ջու մին, շի ջու մին, 
քայ քա յու մին մա սին։                                                            u
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ՄԱՐԿ Նշա նե ան մաս նա գէտն է կըրկ - 
նա կի հար կադ րան քի, ի նչ որ նաեւ կը 
կո չուի կրկ նա կի հա կա սա կան հրա ման։ 
Որ պէս (մա նա ւանդ) Ժան-Ֆ րան սո ւա 
Լի ո թառ ի ըն թեր ցող, հոն ո ւր ան կը խօ -
սի վե րապ րո ղի դիր քին մա սին ժխ տո -
ղին դէմ յան դի ման1, Նշա նե ան մտա ւո - 
րա կան ու զգա ցա կան իր կե ան քէն մեծ 
մաս մը յատ կա ցու ցած է Ի. եւ Ի Ա. դա -
րե րու եր կայն քին հայե րու պար զած վի -
ճա կին ըն դեր քը հասկ նա լու աշ խա- 
 տան քին։ Մարկ այս ի րա վի ճա կը նկա -
րագ րած է իր բո լոր հե տե ւանք նե րով՝ 
մեկ նե լով իր վե րապ րո ղի որ դի ըլ լա լու 
հան գա ման քէն։ Իր Պատ մագ րա կան 
զառացումը2 գիր քին մէջ, ան կը բա -
ցատ րէ, թէ ին չի մէջ կը կա յա նայ վե -
րապ րող նե րու յետ նորդ նե րուն ան կա - 
րե լի կա ցու թիւ նը՝ դա տա պար տո ւած 
կր կին ու կր կին ու միշտ սկիզ բէն փաս -
տե լու այն ո ճի րին ի րո ղա կա նու թիւ նը, 
ո րուն զո հերն են ի րենք եւ ա սի կա՝ ժըխ- 
տո ղա կան ճա ռա բա նու թե ան եւ ա նոր 
հետ դա ւա կից ու հրա պա րա կի վրայ 
ձայն ու նե ցող պատ մա բան նե րու պատ-
 ճա ռով։ Իր Ի. դա րու հայ գրա կա նու -

թիւն3 շար քի եր րորդ հա տո րին մէջ, որ 
նո ւի րո ւած է Յա կոբ Օ շա կա նի Մ նա -
ցոր դացին, ան վճ ռո րոշ վեր լու ծում ներ 
կ՚ը նէ են թար կո ւա ծու թե ան վի ճա կի տը- 
րա մա բա նու թե ան ու ա նոր հո գե բա նա -
կան հե տե ւանք նե րուն մա սին։ Ա ղէ տի 
հո րի զո նը չի սահ մա նա փա կո ւիր մի այն 
քան դու մով ու ա ւե րու մով. կը կա յա նայ 
գրա ւող, ջն ջող ու ո չն չաց նող այ լին են -
թար կո ւե լուն մէջ։ Եւ այն քան ա տեն որ 
նո ւա ճո ւա ծի այս կա ցու թե նէն դուրս 
եկած չենք, վե րապ րո ղի ժա ռան գոր դի 
մեր խօս քը պի տի շա րու նա կէ հն չել 
պա րա պին մէջ։ 

Մարկ, սա կայն, հա զո ւա գիւտ կեր -
պով, ե թէ եր բե ւի ցէ, կը յի շէ Կրե կո րի 
Պէյթ սո նի ա նու նը, որ յայտ նա գոր ծո ղը 
ե ղած է double-bind կո չո ւա ծին  (կըրկ -
նա կի հար կադ րանք) կամ գո նէ՝ ա նոր 
մա սին ա ռա ջին բա նա ձե ւում նե րը կա -
տա րող նե րէն, հա ղոր դակ ցու թե ան տե -
սու թե ան մը շր ջա ծի րէն ներս, որ կը 
վե րա բե րի մտա հեր ձու թե ան պատ ճա -
ռա խօ սու թե ան4։ Չեմ կր նար ը սել, թէ 
ծա նօթ եմ Մար կի բո լոր գրու թիւն նե -
րուն, բայց կր նամ ը սել, թէ կրկ նա կի 

1 Jean-François Lyotard, Le Différend (Տա րա կար -
ծու թիւ նը), Les Éditions de Minuit, Փա րիզ, 1983։
2 Marc Nichanian, La perversion historiographique 
(Պատ մագ րա կան զառացու մը), Éditions Leo 
Scheer, Փարիզ, 20069։

3 Marc Nichanian, Entre l’art et le témoignage – 
littératures arméniennes au XXe siècle), Metis 
Presses, Genève, 2008։
4 Տե՛ս Gregory Bateson, Vers une écologie de 
l’esprit, Seuil, Փա րիզ,1977։
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հար կադ րան քին մա սին սոր ված եմ իր -
մէ բա ցա ռա պէս Լի ո թառ ի Différend-ին 
ա ռն չու թե ամբ. մեր զրոյց նե րուն մէջ 
եր բեք Պէյթ սո նի մա սին խօսք չէ ե ղած 
եւ այս բաց թո ղու մը ու նի իր հասկ նա լի 
պատ ճառ նե րը։ Պէյթ սո նին պի տի ծա -
նօ թա նայի բա ւա կան ա ւե լի ո ւշ եւ ա -
նոր մօտ պի տի յայտ նա բե րէ ի այդ յ ը- 
ղաց քին, ը սենք, ա ւե լի լա ւա տես մէկ 
տար բե րա կը։ Պէյթ սոն փաս տօ րէն 
դար մա նա կան հե ռան կա րի մը մէջ 
կ՚աշ խա տի եւ յ ղաց քի աշ խա տե լա կեր -
պին մա սին ը րած բա ցատ րու թիւն նե րը 
կը տե ղադ րո ւին ըն տա նե կան յա րա բե -
րու թիւն նե րու ծի րէն ներս, ը նդ հա նուր 
առ մամբ գրի առ նո ւած զա ւեշ տա-ող -
բեր գա կան ե րան գով մը։ Տի պա կան օ -
րի նա կը մայր-որ դի յա րա բե րու թե ան կը 
վե րա բե րի. մայր մը այ ցի կու գայ մտա -
հեր ձու մի սուր տագ նա պի հե տե ւան -
քով հի ւան դա նոց փո խադ րո ւած որ դի - 
ին։ Այն պա հուն, ե րբ որ դին կ՚ու զէ թե -
ւե րով փաթ թո ւիլ մօր, մայ րը կը պր կը -
ւի։ Այդ նկա տե լով՝ որ դին ետ կը կե նայ, 
զգա լով որ մայ րը կը մեր ժէ գո րո վան քի 
այդ ար տա յայ տու թիւ նը։ Նոյն հե տայն, 
մայ րը կը մե ղադ րէ որ դին ետ քա շո ւե -
լուն հա մար, թե լադ րե լով, որ պէտք չէ 
իր ու նե ցած զգա ցում նե րէն ա մչ նայ։ 
Այդ դրո ւա գին հե տե ւան քը այն կ՚ըլ  լայ, 
որ որ դին կր կին եւ իս կոյն կ՚իյ նայ տագ -
նա պի ճի րան նե րուն մէջ։ « Մայ րը մեկ -
նե լէն ե տք կը յար ձա կի բու ժաշ խա տո- 
 ղի մը վրայ ու ստի պո ւած կ՚ըլ  լան զինք 
հան դար տեց նել՝ լո գան քի ա ւա զա նի մը 
մէջ մխր ճե լով»5։ Ամ փո փենք. մայ րը հա - 
կա սա կան հրա մա նի մը ներ քոյ կը դնէ 
որ դին։ Բա նա ւոր կեր պով ա նոր կ՚ար -

տա յայ տէ որ իր մէ գո րո վան քի նշան 
կ՚ակն կա լէ, ի սկ ոչ բա նա ւոր կեր պով կը 
մեր ժէ ըն դու նիլ նոյ նինքն գո րո վան քի 
այդ  ար տա յայ տու թիւ նը։ Ա սոր վրայ, 
որ դին կը դրո ւի ան կա րե լի կա ցու թե ան 
մը մէջ, որ մէ այլ ե լք չու նի, բա ցի ա -
պաս տա նե լէ մտա գա րու թե ան դի մող 
քայ լի մը մէջ։ Պէյթ սոն ճա կա տու մի այս 
ախ տա բա նա կան հե տե ւան քը կը հը-
րամց նէ՝ պար զա պէս ցոյց տա լու հա -
մար որ դի ին ան կէ ա զա տագ րո ւե լու 
հնա րա ւոր կեր պը։ Փաս տօ րէն՝ կրկ նա -
կի հար կադ րան քի մէջ բան տար կո ւի լը 
ճա կա տագ րա կան չէ. ան կ՚ են թադ րէ որ 
կ՚ըն դու նինք իշ խա նու թե ան այն հա -
կակ շի ռը, որ զայն կը դարձ նէ կա րե լի։ 
Որ դին մտա գա րու թե ան մէջ կ՚ա պաս -
տա նի, այն քան ա տեն որ կա րո ղու թիւ -
նը չու նի ի նք զինք դուրս հա նե լու զգա - 
ցա կան կա խո ւա ծու թե ան վի ճա կէն՝ 
մօր վա րո ւե լա կեր պը մեկ նա բա նել կա -
րե նա լու։ Մինչ դեռ մայ րը կար ծիք յայտ -
նե լու իր  կա րո ղու թիւ նը կ՚օգ տա գոր ծէ 
որ դի ին ցու ցա բե րած վե րա բեր մուն քին 
մա սին իր սե փա կան մեկ նա բա նու թիւ -
նը պար տադ րե լու ա նոր, զայն այդ պի -
սով ալ ա ւե լի խո րը մխր ճե լով ա նե լի 
մէջ։ Սա կայն, Պէյթ սո նի ու րո ւագ ծած 
հե ռան կա րը կա րե լի հո գե բու ժում մը 
կ՚ա ռա ջար կէ, ո րուն գրա ւար կը կը հան- 
դի սա նայ որ դին մղե լու մէջ, որ անդրա -
դառ նայ իր ու մօր մի ջեւ հա ղոր դակ -
ցու թե ան կա ռոյ ցին, ի րեն օգ նե լու որ 
հասկ նայ, թէ ի ՛նչ մի ջոց նե րով է, որ մայ -
րը զինք կը դնէ ան կա րե լի վի ճա կի մէջ, 
ա պա ա նոր թոյլ տա լու, որ այն քան 
զգա ցա կան ու մտային ո ւժ ամ բա րէ, որ 
կա րե նայ ճա կա տիլ մօր հետ ու ա նոր 
բա ցատ րել թէ ին չը ին չո՛ւմն է։ Ձե ւով 5 Պէյթ սոն, ան դ, էջ 24։ 
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մը, ե րի տա սարդ տղուն օգ նել է որ հա -
սուն նայ ու չա փա հա սէ չա փա հաս յա -
րա բե րու թիւն մը հաս տա տէ մօր հետ։ 

Այս շատ կար ճա ռօտ ամ փո փու մէն 
կ՚ե րե ւի ար դէն, որ Մար կի հաս կա ցո -
ղու թե ամբ գո յա ցող կրկ նա կի հար կադ -
րան քը շատ ա ւե լի նո ւազ լա ւա տես է։ 

Մարկ Ա ղէ տի վէ պըին մէջ կը նկա րագ -
րէ ի նչ պէս բա ցար ձակ են թար կո ւա ծու -
թիւնն ու ա րե ւե լա բան ճա ռա բա նու- 
 թիւ նը «բ նի կը», եր կիր մնա ցած հայը կը 
պա հեն վի ճա կի մը մէջ, ո ւր ա նոր խօս -
քը բա ռա ցի օ րէն չգոր ծող դար ձած է՝ 
ան ջա տո ւած, կամ ա նոր վկա յու թիւ նը 
ա ռա ջուց ջն ջո ւած է։ Այս վի ճա կը, ը ստ 
Մար կին, կը վե րա բե րի Ա ղէ տի բո լոր 
զո հե րու ու վե րապ րող նե րու վկա յու -
թիւն նե րուն, ո րոնք ար խիւ նե րու մէջ 
կը սպա սեն ըն թեր ցո ւե լու կամ ո ւնկնդ -
րու թե ան ար ժա նա նա լու, եւ ո րոնք, ե թէ 
օր մը խմ բագ րո ւէ ին՝ պար զա պէս փո -
շի պի տի հա ւա քէ ին գրա դա րան նե րու 
դա րակ նե րուն վրան։ Վկա նե րու խօս -
քը չի բա նիր ի սկզ բա նէ, ո րով հե տեւ ա -
նոնց զօ րու թե նա կան զո հի կար գա վի- 
ճա կը միշտ կը մնայ ի զօ րու։ 

Ա հա ւա սիկ նաեւ Սփիւռ քի խո -
րունկ է ու թիւ նը որ պէս «ա ղէ տի (dé-
sastre) հե տե ւանք», որ պէս « վայր զար- 
 հու րե լի, ո ւր պէտք է ո ւնկնդ րե լի դար-
ձը նել ձայն մը, որ է ա պէս ան լսե լի է»6։ 

Ա հա ւա սիկ սար սա փե լի եւ ու ժեղ ե րկ - 
դի մու թիւ նը Մար կի դի մագ րա ւած կա -
ցու թե ան, որ նաեւ մեր բո լո րինն է ըՍ-
փիւռ քի մէջ. ժա ռան գորդ ներն ե նք խօս- 
 քի մը, որ չգոր ծող դար ձած է ու ժա -
ռանգ մնա ցած մե զի, որ պէս զի կր կին 
զայն դարձ նենք գոր ծօն։ Սփիւռ քի մէջ 
մենք «ունկնդ րում ստեղ ծող ներ» ե նք, 
եւ ա սի կա ա մէն օր, պար զա պէս ապ րե -
լով, բայց նաեւ ի յետ սա գու նէ՝ նախ-
 նե աց հո ղին հետ մեր կա պի փնտըռ - 
տու քին որ պէս հե տե ւանք, բան մը ո -
րուն փոր ձը մեզ մէ շա տեր կ՚ը նէ ին այդ 
տա րի նե րուն՝ 2005ի ու 2015ի մի ջեւ։ 
Մարկ ալ ան ցած է ան կէ, Իս թան պուլ 
բնա կե լով ու դա սա ւան դե լով, քա նի մը 
սե րուն դի վրայ հետք ձգե լով Սա պան -
ճի հա մալ սա րա նէն ներս սփ ռու մի 
գրա կա նու թե ան ու Ա ղէ տին մա սին իր 
կա տա րած դա սա ւան դու թե ամբ։ 

Ճիշդ ա՛յդ է. կը խօ սինք։ Կը փոր ձենք 
դի մա ցին նե րուն ու շադ րու թիւ նը գրա -
ւել, զի րենք վկայ բե րել մեր բո լոր ժա -
ռան գած նե րուն վրայ։ Ան նա Բար սե ղ- 
ե ա նի հետ նոյ նիսկ կա րո ղա ցանք ո րոշ 
լու սան կար չա կան ու տե սագ րա կան 
գոր ծեր ցու ցադ րել, ու այդ ձե ւով մեր յի -
շո ղու թիւ նը կի սել թուրք եւ քիւրտ հան -
րու թե ան մը հետ։ Պատ կե րի ու կա տա- 
 րո ղա կան ներ կա յա ցու մի մի ջո ցով մե -
ռած ներն ալ կան չե ցինք վկա յու թե ան7։ 
Իս թան պուլ դա սա ւան դած ըլ լա լով, 

6 Ն շա նե ան, Ա ղէ տի վէ պը, էջ 66։

7 Anna Barseghian & Stefan Kristensen, Spec-
trography (Լու սա պատ կե րագ րու թիւն), instal-
lation (տե ղադ րում), 2010, Ժը նեւ, ցու ցադ րո ւած 
նաեւ Իս թան պու լի մէջ, Depo Istanbulի յար կէն 
ներս մարտ-ապ րիլ 2015 ա միս նե րուն։ Մե լի նէ 
Տէր Մի նա սե ա նի կա տա րո ղու թե ամբ ներ կա յա -
ցում՝ «Aucune voix ne se perd» (Որե ւէ ձայն չի 
կոր սո ւիր)։ 

ժա ռան գորդ ներն ե նք խօսքի մը, որ 
չգոր ծող դար ձած է ու ժա ռանգ 
մնացած մե զի, որ պէս զի կր կին զայն 
դարձ նենք գոր ծօն։
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Մարկ ի նքն ալ բազ մա թիւ ըն թեր ցող -
ներ ու նի Թուր քի ոյ մէջ, ո ՛չ մի այն թա-
 քուն հայե րու կամ քիւր տե րու շար քե - 
րէն։ Մար կի ու սուց ման վրայ խորհըր -
դա ծե լով ու Հրանդ Տին քի փաս տար -
կու մին հե տե ւո ղու թե ամբ, ես ի նքս ալ 
յա ճախ մտա ծած եմ թէ կ ՚ար ժէ՞ այդ քան 
լուր ջի առ նել մեր մար դաս պան նե րուն 
ժա ռան գորդ նե րը։ Ին չո՞ւ եր կա րաձ գել 
պար զա պէս են թար կո ւա ծու թե ան այն 
վի ճա կը, ո րուն տակ կը գտ նո ւէ ին մեր 
մեծ հայ րե րը։ Հոն ո ւր խօսք կ՚առ նէր, 
Տինք ա մէն տեղ կ՚ը սէր որ պէտք չկար 
սպա սե լու դա հիճ նե րուն, այլ պէտք էր 
պար զա պէս ժխ տո ղա կան ճա ռա բա -
նու թիւ նը ան գի տա նալ, ո րով հե տեւ 
մենք հայերս ար դէն գի տենք թէ ի նչ էր 
տե ղի ու նե ցա ծը։ Ը ստ ի րեն՝ ի րա կա նու -
թիւ նը ի նք զինք կը պար տադ րէ։ Այ սու -
հան դերձ, ի նչ պէս գի տենք, ա տոր հա- 
 մար է ր՝ ճշ մար տու թիւ նը շատ ա զատ 
կեր պով  ար տա յայ տե լուն հա մար, որ 
սպան նո ւե ցաւ ան ։ Բայց իր խօս քին ա -
զա տու թիւ նը կա րե լի է որ պէս օ րի նակ 
առ նել։ Վե րապ րո ղի ան կա րե լի կա ցու -
թե ան մէջ, ան կը կա յա նայ ժխ տո ղին 
պար տադ րած պայ ման նե րը մեր ժե լուն 
մէջ։ Վեր ջինս կը պն դէ, որ փաս տեր բե -
րէք ձեր մա հո ւան հա մար. ան գի տա ցէ՛ք 
պար զա պէս ու շա րու նա կե ցէ՛ք խօ սիլ 
նա խա պէս ըն դու նո ւած հա մա րե լով 
այն՝ ի նչ ան կ՚ու զէ ժխ տել։ 

Ժորժ Տի տի-Հիւ պեր ման՝ Աւ շո ւի ցի 
լու սան կար նե րուն մա սին իր աշ խա -
տան քին մէջ, Լի ո թառի ան դրա դարձ նե -
րը ա ռանց յա պա ւու մի մէկ դի կ՚ը նէ։ 
Գիր քին ա մե նէն սկիզ բը ան կը բա -
ցատ րէ, թէ SS-ին հա մար կեն սա կան 
էր, որ ի րենց ո ճի րէն ա մէն հետք ու հա -

ւա նա կան վե րապ րո ղի վկա յու թե ան ա -
մէն կա րե լի ու թիւն ո չն չա ցո ւի։ «SS-նե- 
րը ա ռա ջուց գի տէ ին որ Սոն տեր քոմ -
ման տոյի8 ան ձնա կազ մէն մի ակ վե -
րապ րո ղի մէկ բառն ան գամ ան վա ւեր 
կը դարձնէր Եւ րո պայի հրե ա նե րու մեծ 
սպան դին մա սին բո լոր հե տա գայ ու -
րա ցում նե րը»9։ Ու այս կէ տին տակ է -
ջա տա կի ծա նօ թու թիւն մը կ՚ա ւելց նէ 
Լի ո թառ ի Différendէն մէջ բե րու մով մը, 
ո ւր հեգ նան քով կը նշէ. «Ու ա նոր հետ 
նաեւ բո լոր սո փես տու թիւն նե րը, ո րոնց 
հետ, իմ կար ծի քով, հարկ չկայ փի լի սո -
փայօ րէն հա ճո յա նա լու»։ Նշած « սո -
փես տու թիւ նը» կը յ ղո ւի  ժխ տո ղի այն 
խօս քին, որ կ՚ը սէ՝ կա զախ ցիկ նե րու մի -
ակ վա ւե րա կան վկան այն մէկն է, որ 
մե ռած պէտք է ըլ  լար այդ խցի կին մէջ, 
ո րով հե տեւ ա նոր վկայել ու զա ծը կը նե -
րառ նէ իր ի սկ մա հը։ Տի տի-Հիւ պեր ման 
այս պէս կը մտա ծէ, ո րով հե տեւ վկա յու -
թիւ նը, ը ստ ի րեն, կա րե լի կը դարձ նէ որ 
ճշ մար տու թիւ նը հաս տա տո ւի, քա նի 
որ պատ կե րը, այլ պատ կեր նե րու հետ 
յա րա բե րու թե ան մէջ դրո ւած, կա րե լի 
կը դարձ նէ, որ վկա յու թե ան շր ջա նա կը 
տե ղադ րո ւի ու ստա նայ ի նքն իր ճըշ -
մար տա ցի ու թիւ նը։ Ա ռան ձին պատ կեր 
մը, կամ ա ռան ձին խօսք մը չու նի այդ 
ու ժը, սա կայն ե րբ կը դրո ւի ու րիշ նե րու 
հետ յա րա բե րու թե ան մէջ պատ շաճ 
տե ղադ րու մով, կրնայ ձեռք ձգել զայն։ 

8 Նա ցի նե րու Sonderkommando կո չո ւած յա տուկ 
մի ա ւոր նե րը աշ խա տան քային մի ա ւոր ներ է ին, 
բաղ կա ցած մա հո ւան ճամ բար նե րու բան տար -
կե ալ նե րէն, ո րոնց պար տա կա նու թիւն տրո ւած 
էր, մա հո ւան սպառ նա լի քի տակ, կա զախ ցիկ նե -
րը պար պել մե ռած նե րու դի ակ նե րէն։ [թրգմնչ.]
9 Georges Didi-Huberman, Images malgré tout 
(Պատ կեր ներ ի վեր ջոյ), Paris, Minuit, 2003, էջ 11։
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Սա կայն, այդ տե ղադ րու մը կա րե լի է ի -
րա գոր ծել մի այն ե թէ ան գի տա նանք 
ժխ տո ղին «սո փես տու թիւն նե րը» եւ 
հաս տա տենք պատ կե րին հե ղի նա կու -
թիւ նը «այ նո ւա մե նայ նիւ»։ 

 
Հայ կա կան փոր ձա ռու թիւ նը, ո րուն 

ա մե նէն ար մա տա կան խօս նակն է Մար- 
 կը, չի կր նար ժխ տո ղա կան տրա մա բա -
նու թիւ նը նկա տել լոկ որ պէս սո փես -
տու թիւն ու զայն ան գի տա նալ։ Կամ ա- 
 ւե լի շուտ, հայ կա կան փոր ձա ռու թիւ նը 
կը կա յա նայ այդ սո փես տու թե ան բըր -
տու թե ան ներ քոյ ապ րե լուն մէջ։ Տըր -

ւած ըլ  լա լով ու այն չա փով որ հայոց 
ցե ղաս պա նու թե ան ժխ տու մը կը մնայ 
միշտ աշ խոյժ ու 1915ի վե րապ րող նե -
րու գրա ւոր, բա նա ւոր ու տե սո ղա կան 
հա զա րա ւոր վկա յու թիւն նե րը կը մնան 
մեծ մա սամբ մե ռե ալ տառ, կը գտ նը -
ւինք քա ղա քա կան իւ րա յա տուկ կա ցու- 
 թե ան մը մէջ։ Հայ կա կան հար ցի ի րա- 
 վի ճա կը այն պի սին է այ սօր, որ կար ծես 
ժխ տո ղը կը մնայ միշտ յար գո ւած ու 
ազ գե րու հա մա նո ւա գին մէջ ճանչ ցը -

ւած պե տու թե ան մը ներ կա յա ցու ցի չը 
ըլ  լա լու հան գա ման քը ի րեն ի րա ւունք 
կու տայ բր տու թե ան ու սարսա փի քա -
ղա քա կա նու թիւ նը շա րու նա կե լու՝ ո ղջ 
մնա ցած նե րու ժա ռան գորդ նե րուն 
հան դէպ։ Հրանդ Տին քի սպա նու թիւ նը 
փաս տօ րէն ան ժխ տե լի նշանն է այդ 
բրտու թե ան շա րու նա կու թե ան։ 

Ամ փո փե լով՝ Մար կին կա տա րած 
ու սուց ման ար ժէ քը կը կա յա նայ նոյն -
քան իր գրի չէն ե լած յ ղացք նե րուն, մեկ -
նա բա նու թիւն նե րուն ու թարգ մա նու - 
թիւն նե րուն մէջ, որ քան իր որ դեգ րած 
խո րա պէս յա րա կար ծա կան կե ցո ւած -
քին։ Ը սել ան կա րե լին, ցու ցադ րել այն 
կրկ նա կի հար կադ րան քը, ո րուն թա -
կար դին մէջ բռ նո ւած է վե րապ րո ղը ու 
այդ ը նե լով ցոյց տալ, որ այդ կրկ նա կի 
հար կադ րան քը սո փես տու թիւն մըն է, 
վե րապ րո ղի ար ժա նա պա տո ւու թե ան 
դէմ ար ձա կո ւած զուտ բր տու թիւն։ Ան 
չի գո հա նար Տի տի-Հիւ պեր մա նի օ րի -
նա կով ար ձա կո ւե լիք  «այ նո ւա մե նայ -
նիւ»ով մը, այլ կը բնա կի այդ սո փես- 
 տու թե ան ի սկ ներ սի դին, զայն ներ սէն 
պայ թեց նե լու հա մար։ Այս պի սի ա զա -
տագ րու մի մը պատ գա մա բե րը դառ -
նա լու հա մար պէտք էր, բայց եւ այն - 
պէս, հաս տա տել կրկ նա կի հար կադ -
րան քին ա մե նա զօ րու թիւ նը։ Ատ կէ մեկ - 
նե լով, եզ րա կաց նել թէ սփիւռ քե ան 
գրա կա նու թիւ նը կը պա րու նա կէ դար -
մա նա կան յատ կու թիւն ներ, ան կաս -
կած չա փա զան ցո ւած պի տի ըլ  լար։ 
Ա զա տագ րու մը, ո րուն ե րանգ նե րը 
կ՚ընդնշ մա րո ւին այս տեղ, կը մի ջամ տէ 
մի այն պայ մա նաւ որ շա րու նա կենք 
անյու սու թիւ նը պա հել կեն դա նի։       u

Հայ կա կան հար ցի ի րավի ճա կը 
այնպիսին է այ սօր, որ կար ծես 
ժխտողը կը մնայ միշտ յար գո ւած ու 
ազ գե րու հա մա նո ւա գին մէջ 
ճանչցուած պե տու թե ան մը 
ներկայացու ցի չը ըլ լա լու 
հանգամանքը ի րեն ի րա ւունք կու տայ 
բր տու թե ան ու սարսա փի 
քաղաքականու թիւ նը շա րու նա կե լու՝ 
ողջ մնա ցած նե րու ժա ռան գորդ նե րուն 
հան դէպ։
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u   MN, dorénavant, comme lui-même se nomme, signe, se (dé-)signe. 
Ու րեմն աս կէ սկ սե ալ՝ ՄՆ, ի նչ պէս ին քը կը կո չէ ի նք զինք, կը յ ղէ ի նքն ի րեն որ -
պէս հե ղի նակ, ու կը ստո րագ րէ իր նա մակ նե րը։ 

u   ՄՆ, ի նչ պէս որ կ՚ե րե ւա կայեմ զինք, ի նչ պէս որ կ՚ե րե ւա կայեմ թէ Պլան շոն օր 
մը սկ սած է Ֆու կոն ե րե ւա կայել, ո րուն եր բեք չէր հան դի պած, կ՚ե րե ւա կայեմ 
զինք ա ւե լի քան թէ կը ճանչ նամ, քա նի որ քիչ տե սած եմ զինք, ու քիչ տե սած եմ 
ո րով հե տեւ հե ռու կ՚ապ րի, « հե ռու ո ւր կէ՞» պի տի ը սէր հին հրէ ա կան կա տակ մը 
(աք սո րե ա լի հին կա տակ), ա մէն պա րա գայի՝ հե ռու ի նձ մէ, կը ճամ բոր դէ շատ, 
կամ ե ս՝ իր մէ, ես որ չեմ ճամ բոր դեր, որ եր բեք հե տը հե ռա ձայ նով չեմ խօ սած 
(կար ծեմ), եր բեք չեմ տե սած իր դա սա ւան դե լը, ոչ ալ դա սա խօ սե լը, ես որ իր բազ -
մա թիւ խօ սած լե զու նե րէն մի այն մէկ հա տը լաւ գի տեմ, եւ վեր ջա պէս ես որ զինք 
կը ճանչ նամ մի մի այն ո րով հե տեւ կը կար դամ, կար դա ցած եմ ու կը կար դամ իր -
մէ գրո ւածք ներ, գիր քեր եւ նա մակ ներ, հի ա նա լի նա մակ ներ, հա զո ւա դէպ կը պա -
տա հի այդ քան հի ա նա լի նա մակ ներ ստա նա լը, ո րոնց մէ ա մէն մէկ բառ կշիռ ու նի, 
ո րոցն մէ բա ցա կայ է ո րե ւէ ան կշիռ բառ, նո ւա զա գոյն քա ղա քա վա րու թե ան բա -
ռե րը, նա մակ ներ ո րոնք մէկ-մէկ յա ւե լում ներ են, գիր քե րէն ա ռաջ կամ ե տք է ա -

ՄՆ, ԻՆՉՊԷՍ ՈՐ 
Կ՚ԵՐԵՒԱԿԱՅԵՄ ԶԻՆՔ

ՄԻՇԷԼ ՍԻՒՐԻԱ 

Մի շէլ  Սիւ րի ա  Ժորժ Պա թայ լի թիւ մէկ մաս նա գէտն է Ֆրան սայի մէջ, ո րուն մա սին գ րած 
է ա ռա ջին մեծ ու սում նա սի րու թիւ նը՝ Georges Bataille, la mort à l’œuvre [Ժորժ Պաթայլ, մա -
հը գոր ծի վ րայ], որ տա րի նե րու ըն թաց քին բազ մա թիւ լե զու նե րու թարգ մա նո ւած է։ Ե րե -
սուն տա րի է ի վեր, Սիւ րի ա Lignes ե ռամ սե այ հան դէ սի (գ րա կան, քա ղա քա կան, փի լի սո - 
փա յա կան) պա տաս խա նա տուն է։ Որ պէս հ րա տա րա կիչ, Մարկ Ն շա նե ա նի ֆ րան սե րէն 
գիր քե րէն եր կու հա տը ինք հ րա տա րա կած է՝ La Perversion historiographique (2006, éd. Léo 
Scheer) եւ Le Sujet de l’histoire (2015, éd. Lignes)։ Որ պէս վի պա գիր, ու նի առ նո ւազն եր կու 
կա րե ւոր վէ պեր, ո րոնք յի շո ւած են ներ կայ տո ղե րուն մէջ՝ La Défiguration (Դի մա զեր ծու մը, 
2000) եւ L’Éternel retour (Յա ւեր ժա կան շր ջա դար ձը, 2005)։ Այս վեր ջին վէ պին շուրջ, Մարկ 
Նշա ն-ե ան ու սում նա սի րու թիւն մը ու նի («Le saut et le salut. Une athéologie de la Catas-
trophe» [Ոս տում եւ փր կու թիւն։ Ա ղէ տի ա պաս տո ւա ծա բա նու թիւն մը], Contre-Attaques 
Perspective 1, 2010), ո րուն կ՚ակ նար կէ Մի շէլ Սիւ րի ա իր այս գրո ւած քին մէջ, մաս նա ւո րա -
բար «շր ջա դարձ»ի եւ « մե ռե լային պատ կեր»ի հար ցե րուն ան դրա դառ նա լով։ 



կան եւ պա տա հա կան յա ւե լում ներ, զա նոնք նա խա կա րա պե տող, զա նոնք նոյն -
հե տայն վե րա կազ մող (իր կար գա ւո րում նե րը ան դա դար կը փո խո ւին), ո րոնք կը 
շա րու նա կեն բան մը որ ե րկ խօ սու թիւն կը սե պէ ին քը, ե րկ խօ սու թիւն մը զոր ազ -
նը ւու թիւնն ու նի ե րկ կող մա նի նկա տե լու, ու ի րա կա նու թե ան մէջ իր ա հա ւոր մե -
նա խօ սու թիւնն է, մե լա մաղ ձոտ ճա ռա սա կան մե նա խօ սու թիւն — այդ տպա ւո- 
 րու թիւ նը կը ձգէ գո նէ վրաս այն ար ժա նի քը զոր ին քը ին ծի կը վե րագ րէ. չ՚ու զեր 
խոր հիլ որ իր մտա ծա ծը մի մի այն ի նքն ի րե՛ն է որ կը պար տի, թե րեւս ան կէ եր -
կիւղ զգա լով։ 

u   Ի նչ որ ՄՆ մտա ծած է մին չեւ հի մա իր աչ քին չի հա ւա սա րիր մտա ծո ղու թե ան 
պա հան ջա ծին, չի բա ւա րա րեր զինք, այն պէս որ ան դա դար կը վերսկ սի — կը 
սպա ռի։ Մտա ծո ղու թիւն ը սո ւա ծը զիս սո վո րա բար շատ չի յու զեր։ Ի ՛ր մտա ծո -
ղու թիւ նը սա կայն կը յու զէ, ի նչ պէս կը յու զէր Լա քու-Լա պար թի նը, կամ Վի ւար -
նէ ի նը (այ սօր ան ծա նօ թի վե րա ծո ւած) — ժա մա նա կա կից նե րու ա նուն ներ կու 
տամ։ Ո րով հե տեւ հոն ա մէն ի նչ նժա րին վրայ է, ու մտա ծո ղու թիւ նը չի հաս նիր 
այդ ա մէն ին չին։ Բայց ա տոր կը ձգ տի ի՛ րը, եր բեմն զգոյշ եւ համ բե րա տար, եր -
բեմն՝ ո րո տա ձայն եւ տագ նա պա հար։ Իր մտա ծո ղու թիւ նը կիր քի շեշ տը կը կրէ, 
շեշտ մը որ այն քան եր կար ա տե նէ ի վեր՝ կը պակ սի մտա ծո ղու թե ան, այն պէս որ 
մտա ծո ղու թիւ նը, իր պա րա գային, կար ծես ի վի ճա կի ըլ լար վերս տին կապ հաս -
տա տե լու մար գա րէ ա կան կա տա ղու թե ան հետ (ս կիզ բէն ի վեր, ե րբ կը կար դամ 
զինք, կը յի շեմ Չես թո վը, թէ եւ կապ չու նի ին քը Չես թո վին հետ, գո նէ տե սած չա -
փովս)։ 

u   Մա հը ա մէն տեղ ներ կայ է ՄՆի մտա ծո ղու թե ան մէջ, եւ այս օ րե րուս՝ մտա -
ծող նե րու գոր ծե րուն մէջ ո ՛չ մէկ տեղ այդ քան ներ կայ է ան ։ Քիչ կը պա տա հի որ 
մա հը մի ջամ տէ մտա ծո ղու թե ան մէջ, մե ռե ալ նե րը՝ ա ՛լ ա ւե լի քիչ, եւ ա մէն պա -
րա գայի՝ եր բեք զայն դադ րեց նե լու, հրա ժա րեց նե լու աս տի ճան. կամ այն աս տի -
ճան որ մտա ծո ղու թիւ նը վերսկ սի մա հո ւան, մե ռե ալ նե րուն, դրած պայ ման նե րը 
յար գե լով։ 

u   ՄՆի մե ռե ալ նե րը բո լոր մե ռե ալ նե րը չե՞ն։ Ե ՛ն, այո, այն վայր կե ա նէն որ կամ -
քէ ան կախ մե ռե ալ չկայ որ մե ռած չըլ լայ իր մէ ան դին գտ նո ւող նե րուն հա մար։ 
Այ սինքն՝ բո լո րին։ 

Յե տոյ՝ մէ կու մը չէ տրո ւած ի նքն ի րեն հա մար ու նե նալ բո լոր մե ռե ալ նե րը (զա -
նոնք սե փա կա նաց նել, զա նոնք ներ կա յաց նե լու յա ւակ նու թիւնն ու նե նալ), ո ՞վ կըր -
նայ այդ քա նին դի մա նալ։ Եւ ար դէն չդի մա նա լու հա մար, մե ռե ալ նե րը պէտք 
չու նին շատ ըլ  լա լու, եր բեմն մէկ հա տը բա ւա րար է (եւ ո ՞վ կր նայ յա ւակ նիլ նոյ -
նիսկ մէկ հա տիկ մե ռե ալ ներ կա յաց նել)։ 
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u   ՄՆ, ո րուն մա սին չեմ գի տեր ճիշ դը՝ թէ ի ՞նչ լե զո ւով կամ քա նի՞ լե զո ւով կը խօ -
սի, կը մտա ծէ, կ՚ե րա զէ, կը խն դայ, կը սի րէ, չի գո հա նար գոր ծե րը թարգ մա նե լով 
այ սինչ լե զո ւէն այ սինչ լե զո ւին, լե զու նե՛րն ի սկ կը թարգ մա նէ։ Կ՚ու զեմ ը սել որ ա -
մէն լե զու կը դարձ նէ թարգ մա նե լի, թէ եւ հս կայ գին մը վճա րե լով, եւ վեր ջա ւո րու -
թե ան ը սե լով որ թարգ մա նա կան գոր ծո ղու թիւ նը ու նի մնա ցորդ մը, ու այդ 
մնա ցորդն է մի այն կամ ա ՛ն է ա մէն բա նէ ա ւե լի որ կը հե տաքրք րէ զինք — կամ 
պի տի մեռց նէ զինք։ Կը խոր հի թե րեւս որ այդ մնա ցոր դին մէջն է, որ մե ռե ալ նե -
րու հո գի նե րը կը նվն վան, ա՛յն մե ռե ալ նե րուն՝ ո րոնք զր կո ւած են ի րենց հո գի էն։ 
Կամ թե րեւս խոր հի որ ին քը պի տի ըլ լայ այդ նվն վո ցին պատ ճա ռով «մ նա ցորդ»էն 
զր կո ւո ղը։ 

u   Եր բեմն կը խօ սի « վէպ»ին մա սին, թե րեւս ո րով հե տեւ այդ պա հե րուն՝ ին ծի՛ 
հետ է որ կը խօ սի (իր նա մակ նե րուն մէջ)։ Հա ւա նա բար կ՚ու զէ ը սել (չեմ հար ցու -
ցած, հարց չեմ ո ւղ ղեր ի րեն, սո վո րու թիւն չու նիմ) որ վէ պին ու ժը ա ւե լի՛ է քան 
մտա ծո ղու թե ան ու ժը, որ վէ պը կա րող է (դ ժո ւա րու թե ամբ) հաս նե լու հոն ո ւր 
մտա ծո ղու թիւ նը չի կր նար հաս նիլ։ Ի րո ղու թիւ նը այն է, որ լաւ կը հասկ ցո ւինք 
այդ է ա կան կէ տին շուրջ։ Եւ բա ւա կան է որ հասկ ցո ւինք այդ կէ տին շուրջ, ին քը՝ 
փի լի սո փայ, բա նա սէր, մեկ նա գէտ, թարգ մա նիչ, եւ ե ս՝ ո չինչ (ո չի՛նչ որ ըլ լար այդ -
քան օգ տա կար ու ճշ դո րոշ), որ պէս զի հասկ ցո ւինք ը նդ հան րա պէս։ Ո ՛չ թէ ը սե լու 
հա մար Տը լէ օ զին հետ՝ Ա րո ւես տը կը մտա ծէ, այլ ա ւե լի ճիշդ ը սե լու հա մար՝ Վըս -
տահ չէ որ ա րո ւես տը կը մտա ծէ ա մէն ի նչ, բայց առ նո ւազն կը մտա ծէ ի նչ որ 
մտա ծո ղու թե ան կա րո ղու թե նէն ան դին է ։ 

u   Եր բեմն կը պա տա հի որ Ժորժ Պա թայ լի մա սին զրու ցենք (ի մա՛՝ գրա ւոր)։ Մեր 
եր կու քէն՝ հա ւա նա բար ե ՛ս եմ որ զայն ա մե նէն շա տը կար դա ցած եմ, ի նչ որ չի 
նշա նա կեր՝ ա մե նէն լա ւը։ Գե րինք նիշ խա նու թե ան մա սին, այս օ րե րուս՝ իր սի րե -
ցե ալ նիւ թե րէն, ու յատ կա պէս՝ Պա թայ լի մօտ գե րինք նիշ խա նու թե ան մա սին, այ -
սինքն իր լե զո ւով՝ « վեր ջին մարդ»ուն, ՄՆ շատ բա ներ ու նի ը սե լիք տա կա ւին, 
բա ներ ո րոնք կը յափշ տա կեն զիս, ու կը յափշ տա կեն ա ՛լ ա ւե լի, ո րով հե տեւ ին -
քը այդ բա նե րը կ՚ար տա բե րէ չհասկ ցող նե րուն դէմ ծա ռա նա լով — ու քիչ չեն ա -
նոնք, ո րոնք բան չեն հասկ ցած Պա թայ լէն, ի նչ որ չ՚ար գի լեր թէ զինք ա նընդ հատ 
մէջ բե րեն։ Նաեւ ու րեմն ին ծի դէմ, որ չեմ գրած Պա թայ լի այդ մէկ գիր քին հա մար 
[La Souveraineté, Գե րինք նիշ խա նու թիւ նը] յա ռա ջա բան մը, հա կա ռակ ա նոր որ 
այն քա՛ն յա ռա ջա բան ներ գրած ե մ։ Ու րեմն ան պա կաս են չհասկ ցող նե րը, կ՚ը սէ, 
օ րի նակ՝ Ա գամ բէ նը, ե թէ հե տե ւինք իր մեկ նա բա նու թիւն նե րուն։ Մէկ բա ցա ռու - 
թիւն՝ Տե րի տան։ 
 Չեմ ճանչ ցած ո րե ւէ մէ կը որ ըլ լար նոյն քան հե տա մուտ մեկ նա բա նու թե ան ու 
թե րեւս «ճշ մար տու թե ան» (կը չա կեր տեմ, հե ռա ւո րու թիւն մը պա հե լու հա մար 
ա մէն ա ռու մով ար տա ռոց «ճշ մար տու թիւն» բա ռով գրա ծիս հետ, գրա ծէս)։ 
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u   Յա ճախ պա տա հած է որ ը սէ ին ծի, թէ թե րեւս չէ ի հասկ ցած ի նչ որ ես գրած 
է ի, վէ պիս մէջ — L’Éternel retour [«Յա ւեր ժա կան վե րա դար ձը» կամ «Յա ւեր ժա -
կան շր ջա դար ձը»] — ո րուն մա սին յա ճախ կը խօ սի (ե րբ կը խօ սի հետս)։ Մի այն 
ին քը ու նի այդ հա մար ձա կու թիւ նը — վեր ջին հա շո ւով՝ ա մէն ի նչ դրած է ի այդ գիր -
քին մէջ, մի ակ գիր քը զոր մին չեւ ծայ րը պի տի ու զէ ի պաշտ պա նել։ Բայց ճիշդ այդ 
պատ ճա ռով, ո րով հե տեւ ա մէն ի նչ դրած է ի հոն, կամ ո րով հե տեւ այն պէս մը ը -
րած է ի որ ա մէն ի նչ հոն ներ կայ ըլ լայ, ան մի ջա պէս ըն դու նե ցի իր ը սա ծը եւ իր ը -
սե լը։ Եւ ի ՞նչ էր իր ը սա ծը։ Հե տե ւե ալն էր. ի նչ որ չենք գի տեր, ի նչ որ խոր քին մէջ 
ան կա րե լի է գիտ նա լը, վէ պը ի ՛ն քը գի տէ, մեր տե ղը ա ՛ն է որ գի տէ։ Ճիշդ պի տի 
չըլ լար ը սել որ չէ ի խոր հած ես ալ նոյն բա նը, բայց ես ին ծի պա հե լով խոր հածս, 
այ սինքն ա ռանց ատ կէ բան մը հե տեւց նե լու, ի նչ պէս ին քը։ Բայց ա հա ւա սիկ ի -
րո ղու թիւ նը. չէ ի հասկ ցած ի նչ որ ես գրած է ի Նից չէ ի յա ւեր ժա կան շր ջա դար ձին 
մա սին, ու թե րեւս մէ կը չէր հասկ ցած, Նից չէն ի սկ չէր հասկ ցած, ու այդ տեղ՝ ՄՆ 
իր դի տան կիւ նէն հասկ ցած էր բան մը որ ոս տում մըն է, ոչ մի այն իր ը նտ րած դի -
տան կիւ նէն, այլ բո լոր դի տան կիւն նե րէն, ու վեր ջին հա շո ւով՝ նոյ նիսկ իմ դի տան -
կիւ նէս։ 

Ֆ րան սո ւա տը Սալ քա րո զի չը ը սած կ՚ըլ  լայ. «Ամ պի ո նէն կ՚ու սու ցա նեմ ճշ մար -
տու թիւն ներ, ո րոնք ամ բող ջո վին իմ հա սո ղու թե նէս ան դին են»։  

Եւ Նից չէն Քէ օ զե լի ցին յ ղած նա մակ նե րէն մէ կուն մէջ. «Այդ եր կու գրո ւածք ներս 
[3րդ եւ 4րդ Ան ժա մա նա կե այ դի տար կում նե րը] հասկ ցայ մի այն տասն հինգ օր ա -
ռաջ»։ Ա ւելց նե լով՝ «Գ րած ներս կը թեր թա տեմ ու ա ռա ջին ան գամ ըլ  լա լով կը 
զգամ որ ար ժա նի եմ ա նոնց»։ Զայն կը մէջ բե րեմ մի մի այն գրա կա նու թե ան 
պաշտ պա նու թիւ նը հե տաքրք րող բան մը մէջ բե րե լու սի րոյն (ո ՛չ թէ իմ գրա կա -
նու թե անս)։ 

u   Հա սա րա կաց բա րե կամ մը՝ Ժան-Լիւք Նան սին, կար դա լէ ե տք L’Éternel re-
tour-ս, ին ծի ը սաւ. հի ա նա լի է, եւ այլն, բայց…։ « Բայց»ը միշտ հե տաքրք րա կան 
բառ մըն է, շի նո ւած է որ պէս զի մնա ցե ա լը մոռ նաս, որ պէս զի բուն գրա ւար կը 
դրոշ մո ւի ու ղե ղիդ մէջ։ Եւ գրա ւար կը պի տի ը սո ւէր յա ջորդ նա խա դա սու թե ամբ. 
Ին չո՞ւ « փոր ձագ րու թե ամբ» մը չե՞ս ը սած նոյն բա նը։ Կար ճի կը կա պեմ, տասնը -
հինգ տա րի ան ցած է ատ կէ ի վեր, սի րա լիր խօ սակ ցու թիւն մըն էր մեր ու նե ցա -
ծը, եւ սա կայն չէ ինք կր նար ա ւե լի հա կոտ նե այ դիր քե րու վրայ գտ նո ւիլ։ Նոյն 
բա նը փոր ձագ րու թե ամբ չեմ ը սած ո րով հե տեւ վէ պը, մի այն վէ պը — եւ ա հա՛ բան 
մը որ փի լի սո փան պի տի չհասկ նայ, նոյ նիսկ մեծ փի լի սո փայ մը — կը թոյ լատ րէ 
որ չս խա լինք, նոյ նիսկ ե րբ չենք գի տեր թէ ի ՛նչ է ա նոր հա ղոր դած ճշ մար տու թիւ -
նը (պան դոյ րին սկզ բուն քը, սկզ բունք մը որ կը մեր ժէ մտա ծո ղու թե ան ա մե նա -
կա րո ղու թիւ նը, ու մտա ծո ղու թիւ նը շատ բան պի տի շա հէր այդ սկզ բուն քը 

ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   126



որ դեգ րե լով)։ Ա ւե լի՛ն. վէ պը մի այն կը թոյ լատ րէ որ սխա լինք, հոն ի սկ ո ւր ո ՛չ մէկ 
սխալ սպր դած է։ Պա թայ լը նոյն բա նը կ՚ը սէր, հե տե ւե ալ ձե ւով. մտա ծո ղու թիւ նը 
գրե թէ միշտ ան կար է, բայց մին չեւ ի սկ իր այդ ան կա րու թիւ նը կը խու սա փի իր -
մէ։ 

u   Չեմ գի տեր ի ՛նչ է ՄՆի պա րա գան, բայց ես կը հասկ նամ մի մի այն գրած պա -
հուս, գրե լու լման տե ւո ղու թե ան։ Խե լա գար յա ւակ նու թիւն (սա կայն ան կեղծ). 
գրած պա հուս, գրե լու լման տե ւո ղու թե ան, ա մէն ի նչ կը հասկ նամ (ու կը կե նամ 
այն պա հուն, ե րբ կ՚անդ րա դառ նամ որ դադ րած եմ հասկ նա լէ, մա սամբ կամ ամ -
բող ջու թե ամբ)։ Ի սկ ետ քը, այ լեւս գի տակ ցու թիւ նը չու նիմ թէ ին չո՛ւ եւ ի նչ պէ՛ս 
գրած եմ ի նչ որ գրածս եմ (Տը լէ օ զը նման բան մը կ՚ը սէր ի ՛ր հա շո ւոյն. որ գրե լէ 
ան մի ջա պէս ետ քը՝ կը մոռ նար թէ ի ՛նչ բան դր դած էր զինք գրե լու)։ Նոյնն է ե րբ 
կը կար դամ, ի մի ջի այ լոց ե րբ ՄՆի գրած նե րը կը կար դամ. կար դա ցած պա հուս՝ 
ա մէն ի նչ որ հասկ նամ, կը սքան չա նամ կար դա ցա ծիս վրայ եւ կը սքան չա նամ 
ես իմ հասկ նա լուս վրայ — բայց յե տոյ կ՚ան հե տա նայ այդ զգա ցու մը։ Յե տոյ զար -
մանքն է որ կը տի րէ. զար ման քը տես նե լով թէ ի նչ պէ՛ս մէ կը կր նայ մտա ծու մը 
տա նիլ խե լամ տու թե ան, ցա ւա տան ջու թե ան եւ կիր քի այդ աս տի ճա նին։ Ու զար -
ման քին հետ՝ ան կա րե լի ու թիւ նը ա նոր ին չո՛ւն ու րիշ նե րու բա ցատ րե լու։ 

u   Ին չո՞ւ այդ քան լաւ կը հասկ նամ չհասկ ցածս։ Ա հա՛ ու րիշ ձեւ մը նոյն բա նը ը -
սե լու. ի նչ պէ՞ս կ՚ըլ լայ որ « վէպ»ը մի այն, ի նչ պէս որ կ՚ըմբռ նենք վէ պը ին քը եւ ես, 
ի վի ճա կի է ին ծի հասկց նե լու, գո նէ պահ մը հասկ նա լի դարձ նե լու, ի նչ որ մին չեւ 
ի սկ ե ՛ս վեր ջին հա շո ւով չեմ հասկ նար։ Հար ցում մը, ո րուն ե տե ւը կը պա հո ւը տի 
ու րիշ մը, ա ւե լի նր բին. այդ պի սի հաս կա ցո ղու թիւն մը ար դե օք « վե րա պա հո ւած» 
չէ՞ (կ ՚ու զեմ ը սել. վե րա պա հո ւած այն ան ձե րուն ո րոնք ի րենց մոր թին վրայ կրած 
են հար ցու մին կող մէ են թադ րո ւած պատ մու թիւ նը)։ Ա նն-Լիզ Սթեր նը, այդ հի ա -
նա լի կի նը, հար ցուց ին ծի այդ հար ցու մը, ի րի կուն մը, ե րբ մի ա սին կը ճա շէ ինք 
Ժան-Նոէլ Վի ւար նէ ին հետ (Վի ւար նէն էր միջ նոր դո ղը). Ի նչ պէ՞ս կը հասկ նաք այս 
բա նե րը, դուք որ հրե այ չէք (խօս քը ու րիշ վէ պի մը մա սին էր, L’Éternel retourէն 
ա ռաջ գրո ւած վէ պը՝ La Défiguration [ Դի մա զեր ծու մը])։ Պա տաս խա նը, ի նչ որ կը 
կար ծեմ՝ պա տաս խանն էր, այդ ի րի կու նը չե կաւ միտքս ան շուշտ. ե կաւ շատ ա -
ւե լի ո ւշ (ե րբ ու րիշ գիրք մը կը գրէ ի). Ին ծի պէս, հրե այ կամ ոչ, այդ ամ բող ջը կըր -
նայ հասկ նալ ա ՛ն մի այն, որ մա հը ճանչ ցած է ծնե լէ ա ռաջ։ Ի նչ որ կր նամ ը սել 
ու րիշ ձե ւով. Ա ՛ն որ մա հը ճանչ ցած ծնող նե րէ սե րած է, ծնող նե րէ ո րոնք ճանչ -
ցած են մա հը, թե րեւս մի այն մա հը ճանչ ցած են, ու զա ւակ շի նած են մոռ նա լու 
հա մար զայն։ Զոր չեն մոռ ցած ան շուշտ, ի նչ պէ՞ս մոռ նային։ Առ ա ռա ւելն ի րենց 
սար սափ նե րը փո խան ցած կ՚ըլ լան, ար գան դէն ի սկ, ի րենց մէ սե րո ղին։ Որ քա՞ն են 
ար դե օք ա սոնք, այս վեր ջին դա րուն եր կայն քին։ Կէս ծնած ներ, կէս մե ռած ներ, 
վի ժուկ ներ։ 
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u   Օր մը ՄՆ գրեց ին ծի հե տե ւե ա լը. իմ յ ղա ցած ու գրած L’Éternel retourիս մէջ 
գրե թէ ան նշ մա րե լի կեր պով ըն դե լու զո ւած այ լա բա նու թիւն նե րուն ը նդ մէ ջէն է    
(ի ՛մ բառս է, չեմ կար ծեր որ ին քը այդ բա ռը գոր ծա ծած ըլ  լայ), որ «շր ջա դարձ»ը 
կը մտա ծո ւի իր յա ւեր ժա կան ան կա րե լի ու թե ամբ (կամ իր ա նե լա նե լի վի ճա կով, 
ճիշդ բա ռը սա պա հուս կը վրի պի միտ քէս)։ Ի նչ որ ու րեմն հա սա րա կաց է այդ 
«այ լա բա նու թիւն ներ»ուն, եւ այդ մէ կը յայտ նու թիւն մըն էր իմ աչ քիս, այն է որ 
եր կուքն ալ կը խօ սին պատ կե րին մա սին (« Պատ կեր»ին, կը գլ խագ րէ ի նք բա ռը, 
գլ խագ րե լու հա մար բա ռին նշա ծը)։ Ա հա ւա սիկ, մէջ բե րու մը կը քա ղեմ նա մա կէ 
մը, թող նե րէ զիս (այս ձե ւով գո նէ՝ կ՚ըլ  լամ ստոյգ ու հա ւաս տի). « Պատ կե րը. մեռ- 
ե ա լին կող մէ վե րա դար ձո ւած, մե ռե լային պատ կեր։ Թարգ մա նու թիւ նը. այն մէ կը 
որ ու րիշ լե զո ւի մէջ կը փո խադ րէ կամ նոյն լե զո ւին մէջ, եւ փո խադ րե լով՝ վե րապ -
րող լե զուն կը բա ցա յայ տէ, որ պէս այդ, վե րապ րող։ Ա՛յն թարգ մա նու թիւ նը որ ոս -
տու մը կը կա տա րէ գե րինք նիշ խան լե զո ւէն դէ պի վե րապ րող լե զուն։ Եւ ու րեմն 
ի ՛ն քը՝ թարգ մա նու թիւ նը մի ակ ի մաս տա լից վկա յու թիւնն է ա ղի տա ւոր Դէպ քին 
մա սին»։ Սեղմ ու կարճ բա նա ձե ւում ներ, ո րոնք ո ւղ ղա կի յափշ տա կիչ են, հի ա -
նա լի։ Սեղմ ու կարճ ըլ լալ նին ա րագ մտա ծե լու, կամ յան կար ծա խօ սե լու հե տե -
ւանք չէ՛։ Նախ բան մը չեմ հասկ նար ը սա ծէն, հա կա ռակ ա նոր որ քսան տա րի է 
ի վեր կը կար դամ զին քը (բայց ի նքն ալ շատ փո խո ւե ցաւ այս վեր ջին քսան տա -
րի նե րուն)։ Յե տոյ կը հասկ նամ հե տե ւե ա լը. ա մէն պատ կեր մե ռե լային է (այդ մէ -
կը դժո ւար չէր, Ռո լան Պարթն էր ը սո ղը, բա ւա կան տա փակ ձե ւով), եւ ա մէն 
թարգ մա նու թիւն կը մե ռե լաց նէ (այս մէ կը մի այն Նշա նե անն է ը սո ղը այդ աս տի -
ճան), եւ ու րեմն նոյն գոր ծըն թացն է, ո րուն հա մա ձայն պատ կե րը եւ թարգ մա -
նու թիւ նը ի րենց կամ քին հա կա ռակ կը ծնա նին « վե րապ րող լե զու»ն, նշա նե ա - 
նա կան բա ռա կա պակ ցու թիւն, իմ աչ քիս եր կար ա տե նէ ի վեր սր բազ նա ցած («իմ 
աչ քիս» ը սե լով, կ՚ու զեմ ը սել՝ այն չա փով որ թիւ րի մա ցու թե ան չեմ մատ նո ւած)։ 
Ա ռա ւել ե ւս սր բազ նա ցած այն ա ռու մով որ միշտ ու զած եմ ը սել ի րեն հե տե ւե ա -
լը. եր կար ա տե նէ ի վեր, հոն ո ւր տա կա ւին գրա կա նու թիւն կայ, իս կա պէս գրա -
կա նու թիւն, լե զուն չի կր նար ու րիշ բան ըլ լալ ե թէ ոչ վե րապ րող (եւ քա նի որ հոս 
բա րե կա մու թե ան խօս քը կայ, եւ ՄՆ իր բա րե կամ նե րը կը մէջ բե րէ յա ճախ եւ 
ջեր մե ռան դու թե ամբ, թոյ լատ րե ցէ՛ք որ ես ալ մէջ բե րեմ ու րիշ բա րե կա մի մը՝      
Փի էռ Կիւյո թային ա նու նը, այն գրո ղին որ իր ա հա ւոր կե ան քին լման տե ւո ղու -
թե ան՝ աշ խա տած է իր լե զուն փր կե լու հա մար, այ սինքն այն պէս մը ը նե լու որ գե -
րինք նիշ խան լե զուն ծնա նի վե րապ րող լե զու մը, ի ՛ր լե զուն, իր ստեղ ծած լե զուն, 
ստ րուկ նե րու, բո զե րու լե զուն, ա նոնց լե զուն՝ ո րոնք, մտ նե լով յա րա բե րու թե ան 
մէջ, կ՚ան դա մա հա տո ւին, կ՚են թա կայե ցո ւին, կը բնաջն ջո ւին)։ 

u   ՄՆին չեմ պատ մած տա կա ւին, ու րեմն նա մա կով, հա ւա նա բար բա ւա կան յա -
ճա խա կի չենք հա ղոր դակ ցիր որ պէս զի պատ մած ըլ լայի. L’Éternel retourը պի տի 
վե րատ պո ւի մօտ ա տե նէն, նոր հրա տա րա կու թե ամբ, եւ ան փո փոխ։ Այո, ան փո -
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փոխ, բայց ե րկ րորդ գիր քի մը յա ւե լու մով, որ զայն կը շա րու նա կէ ու ձե ւով մըն 
ա լ՝ ծայ րէն կը գրէ, կամ ճիշդն ը սե լու հա մար — բայց տա րօ րի նակ պի տի հն չէ — 
որ զայն կը կան խէ, ո րուն կար գա վի ճա կը միւ սէն ա ռաջ գրո ւած ըլ  լալն է, կամ ա -
նոր գրա ռումն ի սկ հան դի սա նալն է — ու րիշ տա րօ րի նա կու թիւն նե րու կար գին 
(ո րոնց կը հաս նի իր խել քը)։ Եւ « պատ րաս տել»ու հա մար ու րեմն այդ նոր (լի ա -
կա տար) հրա տա րա կու թե ան ա ռա ջին հա տո րը, պէտք ու նե ցայ L’Éternel retourի 
2005ի ա ռա ջին հրա տա րա կու թե նէն օ րի նակ մը ձեռք ձգե լու (քովս չէր մնա ցած), 
նոյ նիսկ խու նա ցած (որ պէս զի նօ թագ րեմ մէ ջը) եւ առ այդ՝ ա պսպ րե ցի գիր քե րու 
ա ռու տու րով զբա ղող կայ քէ ջի մը վրայ (բա ւա կան չէ հարս տու թիւնս որ պէս զի 
ես իմ գիր քերս գնեմ, նոր վի ճա կով)։ Եւ քա նի մը օր ետ ք ստա ցած օ րի նակս խու -
նա ցած ի սկ չէր. շատ ա ւե լի վնա սո ւած վի ճա կի մէջ էր, ամ բողջ եր կայն քին, գրե -
թէ ա մէն է ջի վրայ, ը նդ գծո ւած, նօ թագ րո ւած, մէ կուն մը կող մէ որ փաս տօ րէն 
կար դա ցած էր զայն։ Մէկ քով դրի, ջղայ նա ցած (բայց չնե տե ցի, չեմ գի տեր ին չո՛ւ)։  

Եւ քա նի մը օր ետ ք հե տե ւե ա լը պա տա հե ցաւ. ե րբ գիր քը վերս տին ձեռք ա ռի, 
այդ նշում նե րը, այդ նօ թագ րում նե րը, այդ ը նդ գծում նե րը սկ սան յու զել զիս հետըզ -
հե տէ ա ւե լի, ե րբ մէկ առ մէկ աչ քէ կ՚անց նէ ի զա նոնք։ Ո րով հե տեւ ան մեղ ա րարք 
մը չէ, ե րբ մարդ «ինք զին քը» կը կար դայ ու րի շի մը աչ քով, ոչ մի այն ու րի շի մը (բա -
րե կա մի մը), այլ ան ծա նօ թի մը (այս պա րա գային՝ ի գա կան սե ռէ ան ծա նօ թի մը 
աչ քով, մա տի տով «Isa» գրո ւած էր տեղ մը), ան ծա նօ թի մը որ հասկ ցեր է գիր քը, 
որ քան ե ՛ս կը հասկ նամ, ե թէ դա տեմ այն ե րե ւոյ թէն որ իր ը նդ գծում ներն ու նօ -
թագ րում նե րը մեծ մա սամբ կը վե րա բե րէ ին այն հա տո ւած նե րուն, զորս ես ալ, 
վե րըն թեր ցե լով, կը գտ նէ ի է ա կան, եւ այս նոր հրա տա րա կու թե ան ե րկ րորդ հա -
տո րին մէջ վերս տին ձեռք առ նո ւած ու ը նդ լայ նո ւած ե ն։ 

Մ Նը ի նչ պէ՞ս պի տի մեկ նա բա նէր այս ամ բող ջը, ե թէ իմ տեղս ըլ  լար։ Հա ւա նա -
բար պի տի հա մա ձայ նէր հետս, խոր հե լով որ «retour» բա ռին կր կնա կի ի մաս տով՝ 
մի ա ժա մա նակ շր ջում մըն է եւ վե րա դարձ մը։ Բայց հոս նոյն քան հաս տա՞տ է ար -
դե օք ի մաս տը։ Կ՚ու զեմ ը սել. ներ կայ պա րա գային՝ ես բան մը չեմ ղր կած որ ին ծի 
վե րա դար ձած ըլ  լար, այդ «Isa»յին ան ձնա պէս բան մը չեմ հաս ցէ ագ րած։ Ի սկ ե -
թէ հաս ցէ չկայ, ու րեմն չկայ շր ջում, չկայ շր ջա դարձ ու վե րա դարձ։  

Այո, բայց retour-ի ե րկ րորդ ի մաս տով՝ թե րեւս նո րէն ալ շր ջում մըն է. ին ծի կը վե -
րա դառ նայ (մաս նա կի) վե րապ րում մը, նոյն մա հո ւան (հե ղի նա կի մա հո ւան, ը ն -
թե րցող կնոջ մա հո ւան) կրկ նա կի ծա նու ցու մով։ Ո րով հե տեւ ե րթ չու նե ցած այդ 
« դարձ»ին մէջ, ըն թեր ցո ղը չէ՛ որ իր տե ղը չի գրա ւեր, գրողն է. գրողն է, որ «ինք -
զինք»ը կը ստա նայ զին քը ըն դու նող եւ հասկ ցող (այն քան լաւ հասկ ցող) ան ձէն։ 
Ու մտ քիս մէջ այս պէս ձե ւա կեր պե ցի ի րո ղու թիւ նը, ձե ւա կեր պու մով մը ո րուն 
սխա լին ե ՛տ քը մի այն ան դրա դար ձայ. ան նա խըն թաց դարձ մըն է այս մէ կը, գիր -
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քի մը պա րա գային ո րուն նիւթն է Նից չէ ի ա ռու մով վե րա դար ձը, բայց որ հե ղի -
նա կին կը վե րա դառ նայ ըն թեր ցող(ու հի)ի մա հէն ե տք մի այն։ Ի ՞նչ վե րապ րում կայ 
հոս, ար դե օք ՄՆը պի տի կա րե նա՞յ ը սել ին ծի, եւ ի ՞նչ լե զո ւէ ար դե օք, լե զո ւէ մը որ 
ի ՛մս ե ղած ըլ  լայ, ու ես եր բեք ան դրա դար ձած չըլ  լամ որ ի մս էր (քա նի որ ես ին ծի 
հետ կա պակ ցու թե ամբ մի այն գի տեմ թէ ի ՛նչ է վե րապ րի լը)։ 

 Դա՞րձ։ Վե րա դա՞րձ։ Revenance ? Retournance ? (այս բա ռը ֆրան սե րէն կա՛ր ա -
տե նօք)։ 

u   Բայց այս ամ բող ջը կը հա ւա սա րի գրե լու ա րար քը ա պուշ ա րարք դարձ նե -
լուն, կամ գրե լով ի նք զինք ա պու շի մը վե րա ծե լու։ Գրել պէտք է ի նչ պէս ու րիշ ներ 
(յա ճախ նոյն ան ձե րը) կը խմեն հասկ նա լու հա մար։ Մեր ու նե ցած խօ սակ ցու-
 թեան ըն թաց քին, ՄՆ եւ ես, «յա ւեր ժա կան վե րա դարձ»ին մա սին (ի րո ղու թե ան, 
ո ՛չ թէ գիր քին), կար ծեմ եր բեք չենք տո ւած Մալ քոմ Լաու րի ի՝ Under the Volcano 
վէ պի հե ղի նա կին ա նու նը, ին ծի հա մար գո նէ այն քան զգլ խիչ ա նու նը (ի րեն հա -
մար ալ նոյն քան զգլ խի՞չ, չեմ գի տեր)։ Լաու րի ի այդ գոր ծը կա տա րե ալ « վի պա -
կան» յե ղում մըն է իմ աչ քիս, հոս հասկ ցո ւած ի մաս տով « վի պա կան», եւ եր կու 
ան գամ կա տա րե ալ, կամ կրկ նա կի օ րէն կա տա րե ալ։ Ու ա նոր քիչ ծա նօթ շա րու -
նա կու թիւ նը՝ Dark as the Grave wherein my Friend is Laid (1968ին լոյս տե սած, 
յետ մա հու, ֆրան սե րէն թարգ մա նու թիւ նը՝ Sombre comme la tombe où repose 
mon ami, 1970ին), զայն եր րորդ ան գամ ըլ լա լով կա տա րե ալ կը դարձ նէ։ Ա հա ւա -
սիկ դար ձեր ու շր ջում ներ, ա մէն մէ կը ե րկ րորդ կա րո ղու թե ան բարձ րա ցած, ո ՛չ 
թէ փր կա գոր ծու թե ան մը հաս նե լու հա մար, այլ որ պէս զի փր կելն ու փր կո ւի լը մէկ 
ան գամ ը նդ միշտ դառ նան ան կա րե լի։                                           u
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ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԻՒՆԸ մե -
զի կ՚ը սէ, թէ պէտք է սոր վիլ մեռ նիլ։ 
Պատ ճա ռը այն է, որ պէտք է սոր վինք 
մա հը (սոր վինք որ կայ, սոր վինք ա նոր 
մա սին, սոր վինք ան կէ)։ Հո գե բան նե րը 
չեն սոր վեց ներ մե զի ի նչ պէս մեռ նիլ, չեն 
ի սկ սոր վեց ներ որ մեռ նիլ ը սո ւած բան 
մը կայ, բայց կը վս տա հեց նեն որ ո րոշ 
տա րի քի մը հա սած, սո վո րա բար՝ կա -
նուխ տա րի քի, բո լորս սոր ված ե նք ու 
հասկ ցած ե նք թէ ի ՛նչ է մա հը։ Կր նայ 
տա րօ րի նակ թո ւիլ, տա րօ րի նակ վըս -
տա հե ցում մըն է (բ նա՛ւ սփո փիչ), ե րբ 
խօս քը մա հո ւան մա սին է։ Ո րով հե տեւ 
են թադ րե լով ի սկ որ գի տենք մա հը (ու 
գի տենք նաեւ թէ ի ՛նչ կր նայ նշա նա կել, 
գի տենք մա հո ւան — մեր մա հո ւան —   
ի՛նչ ըլ լա լը), այ սու հան դերձ՝ բո լորս նոյն 
մա հո ւան մա սին չէ որ կը սոր վինք, եւ 
նոյն ձե ւով չէ որ կը սոր վինք մա հո ւան 
մա սին։ 

«Երբ հայրս մե ռաւ», կը գրէ Մարկ 
Նշա նե ան, «ես ներ կայ չէ ի։ Չտե սայ իր 
մեռ նի լը։ Չգիտ ցայ որ մե ռած է ր։ Ա ւե լի 
ո ւշ մի այն, գե րեզ մա նա քա րի մը վրայ 
ար ձա նագ րու թիւն մը վս տա հե ցուց 
զիս որ այո՛՝ մե ռած էր»1։ Հօր մա հը — որ 

հա զո ւա դէ պօ րէն ա ռա ջին դասն է մահ-
 ւան վե րա բե րե ալ, բայց ե րբ խօս քը կը 
վե րա բե րի ար դի հայ գրա կա նու թե ան 
եւ ա նոր ծա գու մին՝ ե ղած է նշա նա կա -
լից սկզբ նա ւո րու թիւն մը — այն ե րե- 
 ւոյթ նե րէն չէ, ո րոնց ստու գու թիւ նը կա -
րե լի է հաս տա տել ա ներկ բայօ րէն։ 
Պատ ճառ չկայ ա նոր մա սին տա րա -
կոյս սնու ցա նե լու, դժ բախ տա բար, 
բայց ա նոր պա տա հի լը փորձ նա կան 
բնոյթ չու նի,  չէ ը ստ է ու թե ան։ Մա հը — 
կ՚ու զեմ ը սել՝ այս նշա նա կա լից մա հը — 
զգա յա րանք նե րու ճամ բով չէ՛ որ կը 
գիտ ցո ւի, ո ՛չ ի սկ մտ քի ճամ բով, ը մբըռ -
նու մով։ Ար խի ւա ւո րո ւած է, դամ բա նի 
մը վրայ ար ձա նագ րո ւած է, որ պէս զի 
մար դիկ կար դան եւ սոր վին ան կէ, ա նո -
րոշ ա պա գայի մը։ Եւ ատ կէ ա ռաջ ալ 
մա հեր կային. « քա ռա սուն տա րի ա -
ռաջ», ճշգր տօ րէն, «երբ մեծ մայ րերս ու 
մեծ հայ րերս ճշզ մո ւե ցան, ի րենց ըն -
տա նիք նե րուն հետ մի ա սին, Տա րագ -
րու թե ան ա ռա ջին օ րե րուն (ի մին նե րը 
չհա սան մին չեւ ա նա պատ նե րը)»։ Այս 

1 Marc Nichanian, La Perversion historiographique 

[ Պատ մա գի տա կան զա ռա ծու մը], Léo Scheer, 
Փա րիզ, 2006, էջ 35։ Կայ ան գլե րէն թարգ մա նու -
թիւ նը՝ Marc Nichanian, The Historiographic Per-
version, trans. Gil Anidjar (Columbia University 
Press, Նիւ Ե որք, 2010), էջ 25։

ՄԱ ՀԱ ՑՈՒ ԹԵ ԱՆ 
ՊԱՏ ՄՈՒ ԹԻՒ ՆԸ. 
ՆԵ ՐԱ ԾԱ ԿԱՆ

ԿԻԼ ԱՆԻՃԱՐ



ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   132

ան գամ — բայց հոս՝ բազ մա թիւ են ան -
գամ նե րը, բազ մա թիւ են մէկ ան գա մով 
պա տա հած մա հե րը — « մէ կը չկար որ 
տես նէր ա նոնց մեռ նի լը։ Կ՚ու զեմ ը սել՝ 
ո ՛չ մէկ կեն դա նի է ակ»։ Եւ սա կայն ե րբ 
չկայ ո ՛չ մէկ կեն դա նի է ակ (Է պի կու րին 
ը սա ծը չէ՞ր. «Այն քան ա տեն որ կանք, 
մա հը ներ կայ չէ. ե րբ մա հը ներ կայ է, 
մենք չկանք այ լեւս»), ե րբ չկայ վկայ կոչ- 
 ւա ծը, մա հը չի մնար գի տու թե ան սահ -
ման նե րէն ան դին։ Կը կրկ նո ւի ու կը 
կրկ նո ւի, կ՚ըն ծայո ւի իր կրկ նու թիւն նե -
րուն ը նդ մէ ջէն, կ՚ըն դու նինք զայն, կը 
խու սա փինք ան կէ, կը սոր վինք ա նոր 
մա սին։ «Եւ սա կայն գի տեմ թէ ի նչ պէ՛ս 
ա նոնց մէ մէ կը մե ռաւ կա ցի նի հա ր-
 ւած նե րով. գի տեմ թէ ի նչ պէ՛ս ու րիշ մը 
դուրս հա նո ւե ցաւ կի նե րու խում բէն, ո -
րուն մէջ պա հո ւը տած էր. գի տեմ թէ 
ինչ պէս մօ րա քոյր մը նո ւէր տրո ւե ցաւ 
քայ մա քա մի մը, որ պէս զի քոյ րե րը ի րա -
ւունքն ու նե նան վե րապ րե լու»։ Մա հը 
կը սոր վին, եւ սոր վե լով՝ ա նոր մա սին 
ման րա մասն գի տու թիւն մը կը կազ մեն 
մար դիկ եր բեմն։ «Այո, ա ռա ւել կամ նը-
ւազ ման րա մաս նու թե ամբ, գի տեմ թէ 
ա մէն մէ կը ո ՛ւր մե ռած է, գի տեմ թէ ի ՛նչ 
ձե ւով բռ նա բա րո ւած է, ի ՛նչ ձե ւով մեռ -
ցը ւած է»։ Ժա մա նա կի ըն թաց քին, մա -
հը — գե րեզ մա նով կամ ան գե րեզ ման, 
ար խի ւով կամ ա նար խիւ — կը պատ մը -
ւի ու կը վե րա պատ մո ւի, կը զրու ցո ւի 
ու կը հաս տա տո ւի, ա նոր ներ կա յու -
թիւն ներն ու բա ցա կա յու թիւն նե րը 
կ՚ամ րագ րո ւին ե րե խա նե րու եւ ըն տա -
նիք նե րու յի շո ղու թե անց մէջ։ «Ըն տա -
նե կան մե ծա փար թամ պա տու մը, պատ - 
շա ճօ րէն, վս տա հե ցու ցած է այդ պէս ըլ  -
լա լը։ Այո, մե ռած ե ն։ Պա տու մը ի րենց 

գե րեզ մանն է եւ ի րենց գե րեզ մա նը պի -
տի մնայ ը նդ յա ւի տե ան»։  

Եւ սա կայն հոս չի վեր ջա նար։ Նը- 
շանե ան կը շա րու նա կէ, կը կրկ նէ. 
«Ճշգր տօ րէն գի տեմ իմ ըն տա նե կան 
պա րա գա նե րուս մա հո ւան ե ղա նակ նե -
րը, մէկ առ մէկ, բայց գի տեմ նաեւ հա -
րիւ րա ւոր, թե րեւս հա զա րա ւոր ան - 
հատ նե րու մա հո ւան պա րա գա նե րը։ 
Եւ սա կայն... նոյ նիսկ ե թէ բո լոր մե ռե ալ -
նե րու մա հո ւան պա րա գա նե րը եւ ա -
նոնց ման րա մաս նու թիւն նե րը գիտ - 
նայի, պի տի մնար տա կա ւին ի րո ղու -
թիւն մը, որ եր բեք պի տի չհաս տա տ-
 ւէր այդ ձե ւով. ա տի կա «ցե ղաս պա - 
նու թիւն» կո չո ւած յան ցա գոր ծու թիւնն 
է։ Ո րով հե տեւ ա սոնք բո լո րը ան հա -
տա կան մա հեր են, հա ւա քա կան մա -
հեր են, զան գո ւա ծային մա հեր ե ն։ 
Բո լո րը մի ա սին՝ կր նան նոյ նիսկ Ա ղէտ 
կո չո ւիլ։ Բայց եր բեք «ցե ղաս պա նու -
թիւն »ը չեն, ան հա տա պէս կամ մի աս -
նա բար»2։ Ո րով հե տեւ, Նշա նա նե անն է 
բա ցատ րո ղը , ցե ղաս պա նու թիւ նը 
փաստ չէ, ի րո ղու թիւն չէ (le génocide 
n’est pas un fait)։ Փաս տին եւ ի րո ղու -
թե ան ար մա տախ լումն է, պա հան ջի մը 
ճամ բով, որ յա տուկ է նոյն քան ցե ղաս -
պա նա կան կա մե ցո ղու թե ան, որ քան՝ 
պատ մա գէտ նե րու ար հես տակ ցա կան 
ըն կե րու թե ան։ «Խնդ րեմ, փաս տե ցէ՛ք 
ձեր մա հը»։  

Ցե ղաս պա նու թե նէն տար բե րող 
աս տի ճա նա կար գով, մա հո ւան կրկ նա -
պատ կում նե րը («ան հա տա կան մա հեր, 
հա ւա քա կան մա հեր, զան գո ւա ծային 
մա հեր») կր նան ըլ  լալ փաստ եւ ի րո -

2 La Perversion historiographique, էջ 35։ The His-
toriographic Perversion, էջ 26։
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ղու թիւն կամ ո ՛չ — Նշա նե ան հոս չի գոր -
ծա ծեր բա ռը, կը չա կեր տէ զայն, ի մաս -
տի նր բե րանգ մը կը թե լադ րէ։ Բայց 
այդ պի սի կրկ նա պատ կում ներ ցոյց կու 
տան, որ մա հը խոր քին մէջ բազ մա պի -
սի է, ու այդ կէ տին վրայ շեշ տը կը դնէր 
նոյն ի նքն Տե րի տան։ Ա ւե լի ճիշդ ըլ  լար 
թե րեւս ը սել, որ մա հը մե զի կը հաս նի 
թի ւով, թէ եւ ո ՛չ միշտ նոյն թի ւով, ո ՛չ բո -
լո րը մէկ, ո ՛չ ալ վեր ջա պէս ա մէն մէ կուս 
հա մար նոյն ձե ւով։ Ա հա ւա սիկ Տե րի -
տային հար ցա կան նե րը. 

Ար դե օք վս տա՞հ ե նք որ կա րե լի է 
զա նա զա նել մա հո ւան (այս պէս կո չ-
 ւած՝ բնա կան մա հո ւան) եւ մեռ ցո ւե -
լուն մի ջեւ, յե տոյ պարզ ո ճի րին (ո րե ւէ 
ո ճի րի կե ան քին դէմ, ըլ  լայ ի սկ « կեն դա -
նա կան» կե ան քին դէմ, ի նչ պէս կ՚ը սեն, 
կար ծես գիտ նայինք ո ՛ւր կը սկ սի կե ան -
քը եւ ո ՛ւր կը վեր ջա նայ), եւ մար դաս -
պա նու թե ան մի ջեւ, յե տոյ՝ մար դաս պա - 
նու թե ան եւ ցե ղաս պա նու թե ան մի ջեւ 
(նախ եւ ա ռաջ ցե ղը ներ կա յաց նող ա -
մէն մէկ ան հա տի, յե տոյ ան հա տէն ան -
դին. քա նի՞ մե ռե ա լէ սկ սե ալ գործ ու - 
նինք ցե ղաս պա նու թե ան մը հետ, ցե -
ղաս պա նու թե ան մը որ պէս այդ կամ ա -
նոր փո խա նու նու թե ան հետ։ Եւ ին չո՞ւ 
թի ւի խն դի րը կը պար տադ րէ ի նք զինք, 
բո լոր այս մտո րում նե րուն կեդ րո նը ծը -
ւա րած։ Ի ՞նչ է ցեղ մը [genos], եւ ին չո՞ւ 
ցե ղաս պա նու թիւն ը սո ւա ծը պէտք է 
մի այն « մարդ կային ցեղ»ին մէկ տե սա -
կին հետ վե րա բե րէր — ազ գագ րա կան 
խմ բա ւո րու մի մը, ազ գի մը, կրօ նա կան 
հա մայն քի մը), յե տոյ մար դաս պա նու -
թե ան եւ մարդ կայ նու թե ան դէմ ո ճի րին 
մի ջեւ (քա նի որ կ՚ը սո ւի մե զի թէ ամ -
բող ջո վին տար բեր հարց մըն է), յե տոյ 

պա տե րազ մին, պա տե րազ մա կան ո ճի -
րին եւ մարդ կայ նու թե ան դէմ ո ճի րին 
մի ջեւ (քա նի որ կ՚ը սո ւի մե զի թէ պա -
տե րազ մա կան ո ճիրն ալ ամ բող ջո վին 
տար բեր բան մըն է)3։ 

 Հի մա կրկ նենք վե րը ը սո ւա ծը. կըր -
նանք սոր ված ըլ լալ կամ չըլ լալ մեռ նի -
լը։ Կր նանք սոր ված ըլ լալ կամ չըլ լալ 
լաւ մեռ նի լը (ս տի պո ւա՞ծ ե նք լաւ մեռ -
նե լու, եւ ա ւե լի կա րե ւոր՝ կա րե լի՞ բան 
է լաւ մեռ նիլ)։ Բայց ի նչ որ կը սոր վինք՝ 
այն է, որ այո՝ կը մեռ նինք։ Եւ մա հը, որ -
քան ալ ա մէն մէկս ե զա կի ձե ւով սոր վի 
ա նոր մա սին, բազ մա կի է միշտ։ Որ պէս 
այդ է որ զար կած է մեր սի րե ցե ալ նե -
րուն, մեր նախ նիք նե րուն, մեր ժո ղո -
վուր դին։ Ա մէ՞ն ժո ղո վուր դի։ Նաեւ կը 
սոր վինք որ ա մէն մարդ կը մեռ նի ան -
շուշտ, բայց մա հո ւան ա ւան դու թիւ նը — 
որ իր պատ մա կա նու թե ամբ « մա հո ւան 
մշա կոյթ» կո չո ւա ծին հետ չի նոյ նա նար 
ո ՛չ մէկ ձե ւով — մե զի կ՚ը սէ թէ մե րին նե՛ -
րը, մեր ժո ղո վուր դին պատ կա նող նե րը, 
մե ռան։ Հար ցը ու րեմն այն չէ թէ մի -
նա՞կ կը մեռ նինք կամ ոչ, թէ ա մէն մէկս 
նոյն պէս ու նոյն քան են թար կո ւած մահ-  
ւան եւ այ լոց մա հո ւան։ Հար ցը կար -
ծես՝ թի ւի եւ կրկ նու թե ան հարց մըն է, 
այն մա հե րուն հարցն է, ո րոնց մա սին 
սոր ված ե նք, այն մա հե րուն հարցն է ո -
րոնք նշա նա կա լից են մե զի հա մար։ 

 
 
 
 

3 Jacques Derrida, Politiques de l’amitié [ Բա րե կա -
մու թե ան քա ղա քա կա նու թիւն նե րը], Galilée, Փա -
րիզ, 1994, էջ 15։ Ա նգ լե րէն՝ Jacques Derrida, 
Politics of Friendship, trans. George Collins 
(Verso, Նիւ Ե որք, 2005), էջ x-xi. 
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«ՄԱՀՈՒԱՆ ՃԵՐՄԱԿ 
ՊԱՅԾԱՌՈՒԹԻՒՆԸ»4 
 Մա հը ի րո ղու թիւն է, իւ րա յա տուկ ձե -
ւով (Հայ դե գեր կը շեշ տէ այն պա րա -
գան, որ քիչ բան ու նի ան հա սա րա կաց 
ա պա ցու ցա կան ստու գու թե ան հետ)։ 
Ի սկ ի նչ կը վե րա բե րի ա նոր պատ մա -
կա նու թե ան, զոր պի տի հա մար ձա կինք 
կո չել « մա հա ցու թե ան պատ մու թիւն», 
Մի շէլ Ֆու կոն զայն նիւթ դար ձու ցած է 
հոս հոն, քա նի մը տո ղե րու եր կայն քին, 
օ րի նակ ան շուշտ Սե ռա կա նու թե ան 
պատ մու թիւն գոր ծին մէջ։ Նկա տի առ -
նենք որ մա հո ւան բազ մա կի ու թիւ նը, 
զոր Նշա նե ա նի հա շո ւե տո ւու թե ամբ՝ 
կը դառ նայ բա ցա յայտ, մաս կը կազ մէ 
աշ խար հի կա ցած զար գա ցու մի մը, ու 
այդ զար գա ցումն է որ Ֆու կոն, ի մաս -
նա ւո րի, կը վե րագ րէ ո ւշ շր ջա նի ե րե -
ւան ե կած « մա հո ւան յ ղա ցա կան տի - 
րա պե տու թե ան» (143, 141)։ Մա հո ւան 
բժշ կա կա նա ցու մին վե րա բե րե ալ՝ Ֆու -
կոն կը մէջ բե րէ պէտք ե ղած փաս տա -
թուղ թե րը բայց չի բա ցատ րեր զայն 
լի ո վին, չի բա ցատ րեր թէ ի նչ պէ՛ս բժըշ -
կա գի տու թիւ նը (եւ ոչ թէ, ը սենք, վի ճա -
կագ րու թիւ նը) տէր դար ձաւ մա հո ւան, 
ձեռք ա ռաւ մա հո ւան մա սին գի տու -
թիւ նը։ Կը բա ւէ նկա տել որ « ԺԸ. դա րու 
բժշ կա գի տա կան մտա ծո ղու թե ան հա -

մար, մա հը մի ա ժա մա նակ բա ցար ձակ 
ի րո ղու թիւն մըն էր եւ ա մե նէն յա րա բե -
րա կան ե րե ւոյ թը...։ Այն բա ցար ձակն էր, 
որ մէ ան դին չկար այ լեւս ո ՛չ կե անք, ո ՛չ 
հի ւան դու թիւն, բայց ա նոր ան կազ մա -
կեր պու թիւն նե րը կը նմա նէ ին միւս բո -
լոր ախ տային ե րե ւոյթ նե րուն» (143, 
140-41)։ Ե րբ ախ տա բա նա կան կազ մա -
խօ սու թիւ նը յա ռաջ դի մեց որ պէս գի -
տու թիւն, մա հո ւան բազ մա կի բայց 
ե րկ դի մի հե տե ւանք նե րը մնա ցին ի նչ 
որ է ին, բայց մա հը, « նոյ նինքն՝ մա հը» 
կորսն ցուց իր մի ջու կային եւ ժա մա նա -
կային նշա նա կու թիւ նը։ Դար ձաւ բան 
մը, որ ա ւե լի չէր քան «ուղ ղա հայե աց, 
բա ցար ձա կա պէս վտիտ գի ծը, որ ի րա -
րու կը կա պէ ու կա պե լով՝ ի րար մէ կը 
բաժ նէ ախ տան շան նե րու շա րա կար գը 
եւ վնա սո ւածք նե րու շա րա կար գը» 
(143, 141)։ Ա ւե լի ո ւշ, այն շր ջա նին՝ ե րբ 
Քսա վի է Պի շա իր յայտ նա բե րում նե րը 
գրի կ՚առ նէր, մա հը նո րէն բնոյթ ու 
հան գա մանք փո խած է ր5։ Հի մա, փո -
խա նակ բազ մա կի ու թե ամբ (ազ դում նե -
րու եւ ախ տային ե րե ւոյթ նե րու, ախ- 
 տան շան նե րու եւ վնա սո ւածք նե րու 
բազ մա կի ու թե ամբ) շր ջա պա տո ւած ըլ -
լա լու, մա հը ի ՛ն քը կը դառ նար « բազ մա -
դի մի եւ ժա մա նա կին մէջ ցրո ւած. չէ՛ր 
այ լեւս այն բա ցար ձակ, մե նաշ նոր հե ալ 
կէ տը, ո ւր ժա մա նա կը կը կե նայ եւ կը 
շար ժի դէ պի ետ»։ Դար ձած է «խմ բային 
ներ կա յու թիւն», « մաս նա կի մա հե րու» 

4 Ֆրան սե րէն՝ «la blanche clarté de la mort»։ Mi-
chel Foucault, Naissance de la clinique. Archéolo-
gie du regard médical (Դար մա նա տան ծնուն դը։ 
Բժշ կա կան հայե աց քի հնա խօ սու թիւն), PUF, Փա -
րիզ, 1963, էջ 169։ Ա նգ լե րէն թարգ մա նու թիւն՝ 
The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical 
Perception, trans. A.M. Sheridan (Routledge, 
2003), էջ 165։ Շա րադ րան քին մէջ է ջա թի ւե րը 
պի տի յ ղեն յա ջոր դա բար այս եր կու հրա տա րա -
կու թիւն նե րուն։

5 Քսա վի է Պի շա (Xavier Bichat, 1771-1803), 
ֆրան սա ցի բժշ կա գէտ, կազ մա խօ սա կան գի տու -
թիւ նը եւ հիւ սո ւա ծա բա նու թիւ նը ստեղ ծող նե -
րէն, որ Ֆու կոյի նկա րագ րու թե ան հա մա ձայն՝ 
կեդ րո նա կան դեր խա ղա ցած է ար դի բժշ կա գի -
տու թե ան ծնուն դի շար ժըն թա ցին մէջ։ (Թարգմ. 
ծա նօթ.)
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բազ մա պատ կու թիւն, ո րոնք ան հա տի 
մա հէն եր կար ժա մա նակ ե տք՝... կը շա -
րու նա կեն տար բա ղադ րել կե ան քի մը-
նա ցորդ կղ զե ակ նե րը» (144, 142)։ Մեր 
առ ջեւ պար զո ւա ծը հի մա «ի րե րա յա -
ջորդ մա հե րու» ժա մա նա կագ րա կան 
պատ կեր մըն է, ու մի եւ նոյն ժա մա նակ՝ 
« տա րա ծա կան պատ կեր մը, որ ցոյց 
կու տայ մարմ նին մէջ յա ջոր դա կան 
մա հեր պատ ճա ռող փոխ ներ գործում -
ներ»։ Մա հը ու նի « բազ մա թիւ յայտ նա -
կեր պում ներ» (146, 143)։ Ի նչ որ ա ւե լի 
նշա նա կա լից է, այն է որ մա հը կը դառ -
նայ « մեծ վեր լու ծա բա նը», նոր « ճար -
տա րա րո ւես տա կան գոր ծիք մը», ո րուն 
հի ման վրայ կը կա ռու ցո ւի « տար րե րու 
եւ ա նոնց օ րէնք նե րու փի լի սո փա յու -
թիւն» մը, փի լի սո փա յու թիւն մը որ ատ -
կէ ա ռաջ ի զուր փնտ ռո ւած է «ու սո - 
ղա գի տու թե ան, քի մի ա գի տու թե ան եւ 
նոյ նիսկ լե զո ւին մէջ»։ Բժշ կու թե ամբ՝ 
մա հը դար ձած է «ան գե րա զան ցե լի նա -
խա տիպ մը, բնու թե ան ի սկ կող մէ նշա -
նա կո ւած», եւ բժշ կու թե ան, բժշ կա կան 
հայե աց քին մի ջո ցաւ գործ նա կան դար -
ձած։ Այդ պի սի հայե ացք «այ լեւս կեն -
դա նի աչ քի մը նայո ւած քը չէ, այլ մա հը 
տե սած աչ քի մը նայո ւած քը — լայ նա -
հուն սպի տակ աչ քի մը, որ կե ան քի 
հան գոյցը կը քա կէ» (147, 144)։ Այդ 
պատ մա կան պա հուն է ու րեմն, որ մա -
հը կա րող կը դառ նայ իր հա կե րե սը՝  
կե ան քը լու սա ւո րե լու։ « Մա հո ւան դի -
տան կիւ նէն է» որ կե ան քը հասկ նա լի 
կը դառ նայ։ Դադ րե լով ըլ լա լէ « բա ցար -
ձակ մը, ո րուն մէջ ե րե ւան կու գար որ -
պէս ան բա ժա նե լի, վճ ռա կան, ան վե րա- 
 կանգ նե լի ի րա դար ձու թիւն», մա հը հի -
մա ը նդ հա կա ռա կը՝ « շո գի ա ցած է,... 

բաշ խո ւած կե ան քի լման տա րած քին 
մէջ, բա ժա նե ալ, մաս նա կի, յա ռա ջա ցող 
մա հե րու ե ղա նա կով»։ Եւ ու րեմն այդ 
մա հո ւան — ա ւե լի ճիշդ պի տի ըլ լար ը -
սել՝ այդ մա հե րուն — յ ղո ւե լով է որ    
«կե ան քը կը հա կադ րո ւի, ա նոր են թար -
կըւե լով» (ա նդ)։ Այս ձե ւով, կե ան քը 
դար ձած է « կե ան քին դրա կան ճշ մար -
տու թիւն մը ըն ձե ռե լու մի ակ հնա րա ւո- 
 րու թիւ նը»։ Եւ « մա հո ւան պա հուն է որ 
հիւ նա դու թիւ նը եւ կե ան քը կ՚ը սեն ի -
րենց ճշ մար տու թիւ նը. ա ռանձ նա յա -
տուկ, ան զեղ չե լի ճշ մար տու թիւն մը» 
(148, 145)։ Վեր ջին հա շո ւով, մա հը պի -
տի չծա ռայէ որ պէս վերջ նա կան՝ գա -
գաթ նա կէտ կազ մող կէտ։ Պի տի բա նի 
ը նդ հա կա ռա կը որ պէս ծա գում։ Եւ այս -
պէս՝ նոյն քան կե ան քը որ քան հի ւան -
դու թիւ նը «ի րենց ծա գու մը կը գտ նեն 
խո րե րը թա ղո ւած այդ կէ տին մէջ, որ է 
մա հը, որ ա նոնց գո յու թիւ նը կը ղե կա -
վա րէ վա րե րէն։ Մա հը, որ կազ մա խօ -
սա կան յե տա դարձ հայե աց քով, հի ւան- 
 դու թե ան ճշ մար տու թիւ նը կ՚ը սէր, հի -
մա ա նոր իս կա կան ե ղա նա կը հնա րա -
ւոր կը դարձ նէ յա ռա ջա գու նէ» (161-2, 
158)։ Ու կը սկ սինք հասկ նալ, թէ ին չու 
Ֆու կոյի աչ քին՝ Պի շայի (եւ կր նայինք 
ա ւելց նել՝ մեր) կեն սա պաշ տու թիւ նը «ե -
րե ւան կու գայ այս «մա հա պաշ տու -  
թե ան» յետ նա մա սէն զա տո ւե լով» (148, 
145)։ 

 Մա հո ւան — մա հո ւան յ ղաց քին — 
կրած փո խա կեր պու թիւն նե րը պատ -
մու թիւն մը կը խոս տա նան, Ֆու կոյին 
կող մէ ա ռա ջադ րո ւած իւ րա յա տուկ ի -
մաս տով։ Հոս ալ սա կայն՝ պատ մա կան 
շր ջան նե րու Ֆու կոյին յա տուկ պար բե -
րա կա նա ցու մը պահ պա նո ւած է։ Հար -
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ցը այն է որ պատ մա կա նօ րէն ծան րա-
կ ըշիռ պա հի մը հետ գործ ու նինք — եւ 
Ֆու կոյին ո ճը հոս կը դառ նայ իս կա -
պէս ու ռու ցիկ —, ե րբ «ա րեւմ տե ան աշ -
խար հի ա մե նա հին ե րե ւա կա յա կան 
ար ժէք նե րը կը խա չա ձե ւո ւին տա րօ րի -
նակ վե րա կա ռու ցու մով մը, որ ախ տա -
բա նա կան կազ մա խօ սու թե ան բուն 
նշա նա կու թիւնն է, ե թէ ըն դու նինք զայն 
նկա տի առ նել որ պէս քա ղա քակր թա -
կան ի րա դար ձու թիւն մը, ին չո՞ւ չէ՝ նոյն 
կար գի ի րա դար ձու թիւն մը ի նչ որ ե ղած 
էր ան ցու մը ա ճիւ նաց նող մշա կոյ թէ մը 
դէ պի թա ղող մշա կոյթ մը» (170, 166, ը նդ - 
գըծու մը մեր կող մէ ա ւել ցո ւած)։ Եւ կայ 
ա ւե լին, քա նի որ այդ քա ղա քակր թա -
կան շր ջա դար ձին կ՚ըն կե րակ ցի ե րկ -
րորդ շր ջա դարձ մը, նոյն քան ծան- 
 րակ շիռ։ Խն դի րը այն է, որ « հին ա րիս -
տո տէ լե ան կա նո նը — այն մէ կը որ 
կ՚ար գի լէր գի տա կան ճա ռա սու թե ան 
կի րար կու մը ան հա տին վրայ  — վեր ցը -
ւե ցաւ, ե րբ լե զո ւին մէջ մա հը գտաւ իր 
յ ղաց քին վայ րը. այն ա տեն՝ տա րածք 
մը բա ցո ւե ցաւ ու տե սա նե լի դար ձաւ 
ան հա տին տար բե րա կո ւած ե ղա նա կը» 
(175, 170)։ Մա հա ցու թե ան պատ մու -
թիւ նը ցայ տած է ե րբ Վե րած նուն դը (որ 
մա հը կ՚ե րե ւա կայէր որ պէս մեծ հար -
թիչ մը, « տե սակ մը հա ւա սա րեց նող 
սա տուռ նե ան պահ մը») տե ղի տո ւաւ 
մա հո ւան նոր ըն կա լու մի մը։ Մա հը այ -
սու հե տեւ դար ձաւ «ե զա կի ու թե ան 
կազ մա ւո րիչ»։ Ա նոր մէջ «ան հա տը 
սկսաւ գտ նել ի նք զինք, խու սա փե լով 
մի ա պա ղաղ հա սա րակ կե ան քէն. մահ -
 ւան դան դաղ, կի սով ըն դյա տա կե այ 
բայց ար դէն ի սկ տե սա նե լի մօ տե ցու -
մով, սո վո րա կան հա սա րակ(աց) կե ան -

քը [la sourde vie commune] վեր ջա պէս 
տե ղի տո ւաւ ան հա տա կա նու թե ան. 
սեւ սահ ման մը ա ռանձ նա ցուց զայն եւ 
ա նոր ըն ձե ռեց իր սե փա կան ճշ մար -
տու թե ան ո ճը» (176, 171)։ Պէտք չու -
նինք մեր ու շադ րու թիւ նը շատ պր կե լու 
լսե լու հա մար հոս հայ տե գե րե ան ար -
ձա գանգ ներ, եւ ան դրա դառ նա լու որ 
մա հո ւան «իմ-ըլ լա լու-հան գա մանքն» է, 
որ կը հրամ ցո ւի մե զի հոս6։  

«Ան տա րա կոյս մեր մշա կոյ թին հա -
մար վճ ռա կան ի րո ղու թիւն մը պի տի 
մնայ այն պա րա գան, որ ան հա տի վե -
րա բե րե ալ ա նոր ա ռա ջին ճա ռա սու -
թիւ նը պէտք է ան ցնէր մա հո ւան այս 
հանգ րո ւա նէն» (200, 197)։ Այս կէ տին 
վրայ է, եւ ոչ թէ օ րի նակ Տե քար թին 
հետ (որ հա կա ռակ իր փի լի սո փայ ըլ լա -
լուն՝ կար ծես թէ շատ կա րե ւո րու թիւն 
չէ տո ւած մա հո ւան), որ Ֆու կոյ կը տե -
ղադ րէ ի մա ցա բա նա կան ա ռու մով հիմ -
նա կան շր ջա դար ձը, « մեր մշա կոյ թին 
մէջ ան հա տա կա նու թե ան փոր ձըն կա -
լու մը», որ «առն չո ւած է մա հո ւան փոր -
ձըն կա լու մին» (201, 197)։ Յի շե լով Հէ օլ - 
տեր լի նի Էմ պե դոկ լէ սը, Նից չէ ի Զրա -
դաշ տը եւ «ֆ րէ օյ տե ան մարդ»ը (բայց 
տա րօ րի նա կօ րէն՝ ո ՛չ Հայ տե կե րի Da-

6 «Իմ-ըլ լա լու-հան գա մանք» ար տա յայ տու թե ամբ 
կը թարգ մա նենք ան գլե րէն mineness նո րա բա -
նու թիւ նը, որ իր կար գին կը թարգ մա նէ Հայ դե գե -
րի Jemeinigkeit բա ռը։ Տե՛ս Հայ դե գեր, Կա յու թիւն 
եւ ժա մա նակ, պար բե րու թիւն 47։ «Իր է ու թե ամբ՝ 
մա հը բո լոր պա րա գա նե րուն ի մս է, այն չա փով 
որ «է»։ Ի րո ղու թիւ նը այն է, որ մա հը կը նշէ կա -
յու թե ան մաս նա յա տուկ հնա րա ւո րու թիւն մը, ո -
րուն մէջ խնդ րոյ ա ռար կայ է նոյն ի նքն՝ մեր 
սե փա կան ա ստ կա յու թե ան է ու թիւ նը։ Մեռ նե լու 
ե րե ւոյ թը յայտ նի կը դարձ նէ որ մա հո ւան հա մար 
է ա բա նա կան ա ռու մով կազ մա ւո րիչ են «իմս-ըլ -
լա լու-հան գա մանք»ը եւ գո յու թիւ նը»։ (Թարգմ. 
ծա նօթ.)
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sein-ը), Ֆու կոյ կը բա ցատ րէ թէ ի նչ պէս 
մենք — մենք, ո րոնք եր բեք ար դի ա կան 
չենք ե ղած —, այ սու հան դերձ մեռ նի լը 
սոր ված ե նք բժշ կա գի տու թե նէն. ի նչ -
պէս պա տա հած է որ « մա հո ւան հետ 
շեշ տո ւած կա պակ ցու թիւն մը հա մընդ -
հա նու րին կը պար տադ րէ որ ե զա կի 
դի մա գի ծը, եւ ա մէն ան հա տի կու տայ 
կա րո ղու թիւ նը ը նդ միշտ լսե լի դառ նա -
լու. ան հա տը մա հո ւան կը պար տի 
նշա նա կու թիւն մը, որ չի դադ րիր ի րեն 
հետ»։ Մա հը «ան դա դար կրկ նո ւած 
[ressassée]» (201, 198) այն է, ի նչ որ կը 
մի ջամ տէ, մե զի ըն ձե ռե լու հա մար « լեզ- 
 ւի հա մընդ հան րու թիւ նը եւ ան հա տին 
դիւ րա բեկ ու ան փո խա րի նե լի ձե ւը» 
(201, 197), «ան հա տա կա նութե ան գե -
ղե ցիկ, ի նքն ի րեն պար փա կող ձե ւը» 
(202, 198)։ Ան շուշտ բժշ կա գի տու թիւնն 
է եւ ոչ թէ փի լի սո փա յու թիւ նը, որ ե րե -
ւան բե րած է այս նո րա գիւտ « փի լի սո -
փա յա կան թանձ րու թիւ նը» (ա նդ)։ Բը- 
ժիշկ ներն են, եւ ոչ թէ փի լի սոփա նե րը, 
ո րոնք « խո րա գոյն կեր պով զբա ղած են 
մար դու փի լի սո փա յա կան կար գա վի -
ճա կով», եւ «այս բժշ կա կան փոր ձըն -
կա լում»ն է, որ «այն քան մօ տիկն է 
քնա րեր գա կան փոր ձըն կա լու մին, Հէ օ -
տեր լի նէն մին չեւ Ռիլ քէ մարդ կային լեզ-
 ւին կող մէ հե տապն դո ւած փոր ձընկա- 
 լու մին» (ա նդ)։ Ա ւե լի ո ւշ, Les Mots et les 
choses [ Բա ռեր եւ ի րեր] գիր քին մէջ, 
Ֆու կոն պի տի վե րա դառ նար « հու նա -
ւո րու թե ան ե ղա նակ նե րուն, ի նչ պէս որ 
վեր լու ծու մի են թար կո ւած են ա նոնք 
ար դի ա կան մտա ծո ղու թե ան ծի րէն 
ներս», եւ պի տի հարց նէր՝ « Մա հը այն 
չէ՞, ո րուն հի ման վրայ ճա նա չո ղու թիւ -
նը ը նդ հա նուր առ մամբ հնա րա ւոր կը 

դառ նայ — այն պէս որ հո գե վեր լու ծու -
թե ան բնա գա ւա ռէն ներս՝ կր նանք մին -
չեւ ի սկ զայն նկա տել հու նա ւո րու թե ան 
մէջ մար դու կա յու թե ան ե ղա նա կը 
յատ կան շող փորձ նա կան-ա նդ րան ցա -
կան կրկ նա կի ու թե ան կեր պա րը»7։ Չեմ 
կր նար ա ւե լի եր կար յա մե նալ այս կէ -
տին վրայ, բայց կը տես նենք թէ ի նչ պէս 
Ֆու կոյ շեշ տօ րէն կը հա կադ րո ւի այն 
գա ղա փա րին, ո րուն հա մա ձայն փի լի -
սո փա յու թիւ նը միշտ մա հով ա ռաջ նոր -
դը ւած է ու « մեռ նիլ գիտ նալ»ն է որ 
ա նոր ո ւղ ղու թիւն տո ւած է։ Ճիշդ է որ 
փի լի սո փա յա կան ա ւան դու թիւ նը դէմք 
մը տո ւած է մա հո ւան (Սոկ րա տէս), օ -
րի նա պահ խորհր դա տու նկա տած է 
զայն (Է պի կու րոս), բայց այս քա նի մը 
բա ցա ռու թիւն նե րէն ան դին՝ չէ պատ -
րաս տած այն կա լո ւա ծը, որ մա հա ցու -
թե ան ա նու նով կը յատ կան շո ւի այ սօր։ 
Ճիշդ ի նչ պէս « սե ռա կա նու թե ան» կա լ -
ւա ծին ծնունդ տո ւող նե րը ars eroticaն 
կամ scientia sexualisը չեն ե ղած, նոյն -
պէս « մա հա ցու թե ան» կա լո ւա ծը կազ -
մա ւո րող ars moriendi մը չէ գո յա ցած 
եր բեք։ 

 Բայց սե ռա կա նու թե ան եւ մա հա -
ցու թե ան մի ջեւ զու գա հեռ նե րը ան -
շուշտ բազ մա թիւ են, ա սոնց մէ ա ռա - 
ջի նը ըլ լա լով թե րեւս «զս պո ղա կան 
7 Michel Foucault, Les mots et les choses: Une ar-
chéologie des sciences humaines [ Բա ռեր եւ ի րեր։ 
Մարդ կային գի տու թիւն նե րու հնա խօ սու թիւն 
մը] (Gallimard, 1966), էջ 386։ The Order of Things: 
An Archaeology of the Human Sciences (Rout-
ledge, Նիւ Ե որք, 2002), էջ 409։ Ա հա ւա սիկ մէջ -
բե րո ւած նա խա դա սու թե ան ֆրան սե րէ նը. «La 
mort n’est-elle pas ce à partir de quoi le savoir en 
général est possible, — si bien qu’elle serait, du 
côté de la psychanalyse, la figure de ce redouble-
ment empirico-transcendantal qui caractérise 
dans la finitude le mode d’être de l’homme?»։ 
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վար կած»ը, զոր Ֆու կոյ ստի պո ւած էր 
իր կար գին եր կա րաձ գե լու, ե րբ « կե ան-
ք»ը եւ « կեն սա քա ղա քա կա նու թիւն»ը 
յա ռա ջա բեմ կը մղէր, այդ պա հուն ջն -
ջե լով, կամ մոռ նա լով, « մա հա ցու -
թիւն»ը ո րուն վրայ նա խօ րօք շեշ տը 
դրած է ր8։ Ֆու կոն չէ՞ր ը սո ղը, թէ 
«կեան քի շար ժըն թաց նե րուն վրայ կեդ -
րո նաց նե լով ու շադ րու թիւ նը»՝ իշ խա -
նու թիւ նը իր « բարձ րա գոյն պաշ տօ- 
 նը»ը ի րա կա նա ցու ցած էր, որ «այ լեւս 
մեռց նել չէր հա ւա նա բար, այլ՝ ծայ րէ 
ծայր կե ան քը ներ թա փան ցել»9։ Իշ խա -
նու թիւ նը, իր այս նոր հան գա ման քով, 
դադ րած էր ըլ լա լէ « մա հո ւան հին լի ա -
զօ րու թիւ նը» (ա նդ)։ Այդ տեղ կա տա ր -
ւա ծը են թադ րա բար « մա հո ւան ո րա- 
 կա զեր ծում»ն էր, եւ « մա հէն խու սա փե -
լու հա մար ի գործ դրո ւած ջանք»ը 
(187, 182). ա ւե լին՝ մա հը դար ձած էր 
«ան տա նե լի»։ Հոս ը սո ւա ծը այն է, որ 
«իշ խա նու թե նա կան ըն թա ցա կար գե րը 
տե ւա կան հե ռա նա ցած են» մա հէն     
(ա նդ)։ Ի րա պէ՞ս։ Ե ղած է ու րեմն մա հ -

ւան զս պո՞ւմ մը, ան կէ փա խո՞ւստ մը, 
մա հը հեր քող կե ցո ւա՞ծք մը։ Ֆու կոն 
կը յի շեց նէ որ «եր բեք պա տե րազմ նե րը 
այդ քան ա րիւ նա լից չեն ե ղած որ քան 
ԺԹ. դա րէն ի վեր եւ հա մե մա տու թիւն -
նե րը յար գե լով — եր բեք պե տա կան 
վար չա կար գե րը ի րենց բնակ չու թիւն -
նե րուն վրայ այդ պի սի ող ջա կէզ ներ 
չէին գոր ծադ րած» (185, 179)։ Այս պէս՝  
«Լման ժո ղո վուրդ ներ կը պատ րաս տը -
ւին զի րար սպան նե լու, ապ րե լու ան -
հրա ժեշ տու թե ան ա նու նով։ Ջար դե րը 
դար ձած են կեն սա կան» (ա նդ)։ Իշ խա -
նու թիւ նը — այդ քան ըն թա ցիկ դար ձած 
բա ռով մը՝ կեն սիշ խա նու թիւ նը — «լ ման 
հա սա րա կու թիւն մը մա հո ւան սպառ -
նա լի քին յանձ նե լու լի ա զօ րու թիւն»ն է 
(185-6, 180)։ Կե ան քին հոգ տա նե լու 
մտա հո գու թե ամբ, ա հա ւա սիկ նոր ե -
րազ մը։ « Ճիշդ է որ ցե ղաս պա նու թիւ -
նը ար դի ա կան իշ խա նու թիւն նե րուն 
ե րազն է, բայց ա տոր պատ ճա ռը այն 
չէ՛ որ մեռց նե լու հին ի րա ւուն քը վե րա -
դար ձած է. այլ ա՛յն՝ որ իշ խա նու թիւ նը 
այ սու հե տեւ կը գտ նո ւի ու կը գոր ծադ -
րը ւի կե ան քի մա կար դա կին, մարդ կու -
թե ան, ցե ղին եւ բնակ չու թե ան զան գը- 
 ւա ծային ե րե ւոյթ նե րու մա կար դա կին» 
(ա նդ)։ 

 Սոյն յօ դո ւա ծին վեր ջին բա ժի նով, 
կ՚ու զեմ բա ցատ րել հե տե ւե ա լը. ճիշդ է 
որ սե ռա կա նու թիւ նը են թա կա յու թիւ նը 
ղե կա վա րող ճա ռա սու թիւնն է, ո րուն 
ընդ մէ ջէն ան հա տա կա նու թիւ նը « կը 
գտ նէ» ի նք զինք, բայց մա հա ցու թիւ նը 
կը շա րու նա կէ խօ սիլ տար բեր են թա -
կայի մը, են թա կայի մը որ ա նա ռար կե -
լի օ րէն հա ւա քա կան է (վե րը մէջ բե ր- 
 ւած վեր ջին տո ղե րուն մէջ, նոյն ի նքն 

8 Սե ռա կա նու թե ան պատ մու թիւն գիր քի հրա տա -
րա կու թե նէն հա զիւ քա նի մը տա րի ե տք, Լին 
Լոֆ լան իր ըն թեր ցող նե րուն ու շադ րու թիւ նը կը 
դարձ նէր դէ պի այս նոր տե սա կի զս պո ղա կան 
վար կա ծը, այ սինքն՝ այն հա սա րակ տե ղի քը ո -
րուն կը յ ղենք « մա հո ւան հեր քու մը» (the denial 
of death) ար տա յայ տու թե ամբ։ Տե՛ս Lyn H. Lo-
fland, The Craft of Dying: The Modern Face of 
Death [ Մեռ նե լու հա մա րո ւես տը։ Մա հո ւան ար -
դի ա կան ե րե սա կը] (MIT Press, 2019 [1978]), մաս -
նա ւո րա բար էջ 85։
9 Մի շէլ Ֆու կոյ, Սե ռա կա նու թե ան պատ մու թիւն, 
հա տոր1, Ի մա ցու թե ան կա մե ցո ղու թիւ նը, թարգմ.՝ 
Մարկ Նշա նե ան, Ի նք նա գիր գրա կան ա կումբ, 
2020, էջ 189։ Michel Foucault, Histoire de la 
sexualité I, La volonté de savoir, Gallimard, 1976, 
էջ 183։ Հոս նոյն պէս շա րադ րան քին մէջ նշո ւած 
է ջա թի ւե րը այս եր կու հրա տա րա կու թիւն նե րուն 
կը յ ղեն յա ջոր դա բար։
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Ֆու կոն կը յի շէ « մարդ կու թիւն»ը, «ցե- 
ղ»ը, «բ նակ չու թիւն»ը։ Այս Sammelper-
son-ի ն՝ «բ նիկ»ի հա ւա քա կան կեր պա -
րին ը նդ մէ ջէն է, որ Մարկ Նշա նե ան 
ցոյց կու տայ թէ են թա կան, ը ստ է ու - 
թե ան, ժո ղո վուրդն է, ա զգն է 10։ 

 

ԲՆԻԿԻՆ ՄԱՀԸ 
Ս կիզ բը բա ցատ րե ցի որ Մարկ Նշա ն- 
ե ան կը գրէ մա հո ւան մա սին, մա հո ւան 
ի րո ղա կա նու թե ան մա սին։ Իր բո լոր 
գրո ւածք նե րու պա րա գային՝ ճիշդ է ը ս-
 ւա ծը, եւ սա կայն մա հա ցու թե ան պատ -
մու թե ան վե րա բե րե ալ՝ Նշա նե ա նի գը- 
րի չէն ե լած ա մե նէն բա ցա յայտ ներդը -
րու մը կը գտ նո ւի Le Deuil de la philolo-
gie գոր ծին մէջ11։ Գիր քը յս տակ ու 
բա ցա յայտ կեր պով՝ սու գի « մա սին» է, 
սգա լու ան կա րե լի ու թե ան եւ ար գի լու -
մին, եւ ո րոշ սու գի մը ը նդ հան րա ցու -
մին, զոր Նշա նե ան կը վե րագ րէ իր 
կող մէ « գե ղա գի տա կան ազ գայ նա կա -
նու թիւն» կո չո ւա ծին, այ սինքն՝ բա նա -
սի րու թե ան։ Հիմ նո ւե լով Հէ օ տեր լի նին 
վրայ, ի նչ պէս ը րած են իր մէ ա ռաջ Ֆու -
կոն եւ ու րիշ ներ, Նշա նե ան կը կեդ րո -
նա նայ մեր « բա նա սի րա կան ներ կային, 
այ սինքն՝ բա նա սի րու թե ան սու գին» 

վրայ12։ Խօս քը ան գամ մը ե ւս գի տու -
թե ան մա սին է, — մա հո ւան եւ սու գին 
վե րա բե րե ալ մեր գիտ ցա ծին եւ չգիտ -
ցա ծին մա սին։ Ո րով հե տեւ «այ սօր ո -
չինչ գի տենք սու գին մա սին (կ ՚ու զեմ 
ը սել Ա ղէ տը սգա լու, ա ղի տա լի սու գին 
մա սին), բա ցար ձա կա պէս ո չինչ, բա ցի 
ան կէ որ բա նա սի րու թիւ նը ը սած է մե -
զի»։ Բայց ու շա դիր, մի նեւ նոյն ժա մա -
նակ՝ « բա նա սի րու թիւ նը սու գը կը կրէ 
ի նքն իր մէջ, սուգ մը որ կը վե րա բե րի 
նաեւ ի րե՛ն», եւ սա կայն բա նա սի րու -
թիւ նը «ան կա րող է ի նքն իր սու գը տես -
նե լու եւ ճանչ նա լու», եւ այդ «ա նե րե- 
 ւա կայե լի ան կա րո ղու թիւնն է, զոր բա -
նա սի րու թիւ նը կը հե ռար ձա կէ «ազ -
գայ նաց նող» ծրա գի րին վրայ» (21, 10)։ 
Ազ գին յայտ նա բե րու մը, ի նքն իր մով 
յայտ նա բե րո ւած ազ գը, իր «գ րա կան լե -
զու ներ»ով, կա րե լի դար ձած են մի մի -
այն շնոր հիւ բա նա սի րու թե ան կող մէ 
ի նքն իր սու գին ապ շե ցու ցիչ ան գի տու -
թե ամբ» (ա նդ)։ Ի նչ պէ՞ս պէտք է հաս-
կը նանք այս ը սո ւա ծը։ Նախ եւ ա ռաջ 
պէտք է հե տե ւինք այն տա րօ րի նակ ա -
ւե լա բա նու թե ամբ ը սո ւա ծին, որ կը 
կրկ նէ ու կը փո խա րի նէ ազ գի յայտ նա -
բե րու մը, ի մա՝ «բ նի կին յայտ նու թիւ նը 
«ազ գային» գի տակ ցու թե ան մէջ»       
(ա նդ)։ Պէտք է նաեւ սկ սինք ա ւե րու -
մով, «ա ւե րու մի մը փոր ձըն կա լու մով», 
որ իր մէջ կը բո վան դա կէ «մն ջու թիւն, 
օ տա րում, կո տո րա կում, քայ քա յում» 
(35, 19)։ Կր նայ ան շուշտ զար մա նա լի 
թո ւիլ որ բնի կին այդ ա ւե րու մը եւ բնի -
կին յայտ նա բե րու մը նոյն պա հուն տե -
ղի կ՚ու նե նան, բայց այդ հա մա ժա մա- 

10 Հայե րէն «բ նիկ» բա ռով կը թարգ մա նենք ան գ-
լե րէն native-ը (ֆ րան սե րէն՝ le natif)։ Կը կորսնցը -
նենք այդ ձե ւով native-natif բա ռե րուն (ու րեմն 
նաեւ nation բա ռին) ար մա տա կան կա պակ ցու -
թիւ նը «ծ նունդ»ին հետ։ 
11 Marc Nichanian, Le Deuil de la philologie, Métis-
Presse, Ժը նեւ, 2007։ Կայ ան գլե րէն թարգ մա նու -
թիւն մը. Mourning Philology: Art and Religion at 
the Margins of the Ottoman Empire, trans. G.M. 
Goshgarian and Jeff Fort (Fordham University 
Press, Նիւ Ե որք, 2014)։ Շա րադ րան քին մէջ տըր -
ւած է ջա թի ւե րը կը յ ղեն յա ջոր դա բար այս եր կու 
հրա տա րա կու թիւն նե րուն։

12 Le Deuil de la philologie, էջ 15։ Mourning Philo-
logy, էջ 5։ 
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 նա կու թե նէն զատ՝ բնի կին ա ւե րու մը 
դժո ւար ը մբռ նե լի է, եւ այդ է պատ ճա -
ռը, կ՚ը սէ Նշա նե ան, որ հարց նել պէտք 
է. « Ճիշդ ի ՞նչ տե սակ ա ւե րու մի հետ 
գործ ու նինք։ Եւ ա մէն բա նէ ա ռաջ. ար -
դե օք այդ ա ւե րու մը կապ մը ու նի՞ ետ -
քը պա տա հե լիք Ա ղէ տին հետ»։ Ու 
պա տաս խա նը չ՚ու շա նար հե ղի նա կի 
գր չին տակ, պար զա բա նու մի ձե ւով. 
«Մե հե ա նի սե րուն դին փոր ձա ռու թիւ նը 
նա խա-մա հի փոր ձա ռու թիւնն էր», ո -
րուն մէջ «Ա ղէ տը ար դէն ի սկ ար ձա -
նագ րո ւած էր» (ա նդ)։ 

 Պէտք է յա մե նանք այդ կրկ նա կի 
եր կո ւու թե ան շուրջ, որ եր կու ան գամ 
ար ձա նագ րո ւած է, սկիզ բին եւ վեր ջա -
ւո րու թե ան մի ջեւ, ծնուն դին եւ մա հա -
ցու թե ան մի ջեւ, բնի կի յայտ նա բե րու - 
մին եւ բնի կի ա ւե րու մին մի ջեւ։ Պէտք 
է ու շա դիր ըլ լանք ա նոր դժո ւա րա մա -
տոյց ժա մա նա կայ նու թե ան, ո րով հե -
տեւ այդ տեղ եր կու զատ ի րա դար ձու - 
թիւն նե րու հետ չէ՛ որ գործ ու նինք, ո ՛չ 
ալ տե սակ մը պա տու մային կա մա րի 
մը հետ։ Այդ կէ տին վե րա բե րե ալ, Նշան- 
ե ան շատ յս տակ ձե ւով կ՚ար տա յայ տո -
ւի։ « «Ա ւե րում»ը բնի կին կազ մա ւո րիչ 
տարրն է», ա ւե րում մըն է զոր « բա նա -
սի րու թիւ նը միշտ նկա տած է որ պէս 
բնի կին յա տուկ ա ւե րու մը» (54, 33)։ Հե -
տե ւա բար սխալ պի տի ըլ լար խոր հիլ որ 
բնի կին յայտ նա բե րու մը, բնի կին ծնուն -
դը կը վե րա բե րին Ա ղէ տին։ Չե՛ն վե րա -
բե րիր։ Քայ քա յու մը, սու գը — միշտ 
ներ կայ ե ղած են, միշտ բնի կին իւ րա -
յատ կու թիւ նը կազ մած, սկիզ բէն ի սկ։ 
Ա րո ւես տով, ա րո ւես տին ը նդ մէ ջէն, 
«ժո ղո վո ւա ծին սկզբ նա կան ժո ղո վու մը, 
ի նչ որ «ժո ղո վուրդ» կը կո չենք» կը 

յայտ նո ւի որ պէս « քայ քա յու մի միւս ե -
րե սը» (55, 34)։ Բնի կին ծնուն դը, « «ազ -
գային»ին ցայ տու մը» եւ «ազ գային 
ծրա գի րը» նոյն պա հուն եւ որ պէս նոյն 
ե րե ւոյ թին մէկ ու րիշ ե ղա նա կը՝ բնի կին 
ա ւե րու մը կը հան դի սա նան։ Ա հա՛ ին -
չու «մն ջու թիւ նը յատ կա նիշն է «բ -
նիկ»ին» (70, 46)։ Ա հա՛ ին չու «բ նի կը չի 
կր նար լսել ի նքն իր պա տում նե րը եւ չի 
կր նար ապ րիլ որ պէս ի նքն իր ա ւան -
դու թիւն նե րուն ժա ռաան գորդն ու ներ -
կա յա ցու ցի չը...։ Կտ րո ւած է ի նքն իր մէ, 
իր ան ցե ա լէն եւ իր սե փա կան յի շո ղու -
թե նէն։ Կեր պար մըն է, որ չու նի ին զին -
քը ներ կա յաց նե լու կա րո ղու թիւ նը» (71, 
47)։ 

 Բայց այս եր կո ւու թիւ նը ո րուն ակ -
նար կե ցի վե րը, եւ ո րուն Նշա նե ան կը 
վե րա դառ նայ բազ մա թիւ ան գամ ներ, 
նաեւ հօր եւ որ դի ի մի ջեւ եր կո ւու -
թիւնն է։ Թե րեւս կա րե լի ըլ լայ ը սել որ 
որ դի ին ձայ նը (բ նի կին ծնուն դը) հօր 
մահն է (բ նի կին ա ւե րու մը)։ Եւ ի հար կէ 
բա նա ձե ւում նե րէն մէ կուն հա մա ձայն՝ 
«որ դին կը բա նայ բե րա նը պո ռա լու 
հա մար այն վայր կե ա նին ե րբ հայ րը 
մեռ նե լու վրայ է» (72, 48)։ Բայց այս 
տար բե րա կը կը բար դա նայ ե րբ կ՚անդ -
րա դառ նանք որ հայ րը « հա ւա քա կա -
նու թե ան հիմ նա քարն է»։ Հե տե ւա բար 
նոյ նիսկ ե թէ կա րե լի է խոր հիլ որ «որ -
դին կը փր կէ հայ րը ա ւե րու մէն», ամ -
բողջ այս պատ մու թիւ նը հասկ նա լու 
ա ւե լի ճիշդ ձե ւը այն է, որ «որ դին կը 
փր կէ հօր ա ւե րու մը»։ Ու կա րե լի չէ ան -
տե սել ան գամ մը ե ւս այն պա րա գան, 
որ հայր կամ որ դի, հայր եւ որ դի, ա ւե -
րու մը կը մնայ ի նչ որ է՝ «բ նի կին ա ւե -
րու մը»։ Եւ ճիշդ ի նչ պէս նոյն ե րե ւոյ թին 
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մէկ ու րիշ տար բե րա կով՝ «բ նիկ»ի եւ 
«ճա նա պար հորդ»ի եր կո ւու թիւ նը կը 
դադ րէր ըլ  լա լէ « մէկ ու մի ակ ան ձի մը 
ար կա ծախնդ րու թիւ նը», քա նի որ ճա -
նա պար հոր դը «ին քը ար դէն ի սկ եր կու 
էր, ար դէն ի սկ բաժ նո ւած էր ը նդ մէջ 
ճա նա պար հոր դին որ է ՛ր եւ բնի կին, որ 
նոյն պէս է ՛ր ին քը, ան խու սա փե լի օ րէն» 
(82, 55), նոյն պէս «բ նի կին խօս քը» եր -
կա կի է, «են թադ րա բար կու գայ ա մե -
նա հին ժա մա նակ նե րէն», լու սա ւո ր- 
 ւած է «եր կու տե սա կի հնա խօ սու թիւն -
նե րով», ի նչ որ կը փաս տէ որ «այ սօր 
ապ րող նե րու կեն դա նի խօս քը կը լըս -
ւէր ու կ՚ըն դու նէր որ պէս «հ նա գոյն»..., 
ճիշդ ի նչ պէս դամ բա նա քա րե րու ար -
ձա նագ րու թիւն նե րը կամ մոռ ցո ւած ձե -
ռագ րե րու յի շա տա կա րան նե րը» (83, 
56)։ Այն չա փով որ կը խօ սի, «ան հատ 
մըն է, ո րուն խօս քը մե զի կը հաս նի դա -
րե րու խոր քէն, ճիշդ է՝ քիչ մը տկա րա -
ցած ու ջն ջո ւած, բայց ո ՛չ ա ւե լի տը- 
կա րա ցած ու ջն ջո ւած քան ա ւե րա կի 
վե րա ծո ւած հնա դա րե ան յու շար ձան -
նե րը» (ա նդ)։ Ու րեմն կ՚ապ րի՞ ար դե օք 
բնի կը։ Կա րե լի է մին չեւ հարց տալ, թէ 
ար դե օք ի րա կան է։ « Հոս ի րա կա նու - 
թե ան հետ հան դի պու մի խօս քը չի կըր -
նար ըլ  լալ, քա նի որ բնի կի ե տե ւը չկայ 
ի րա կա նու թիւն մը զոր կա րե լի ըլ  լար 
ճանչ նալ, ո րուն կա րե լի ըլ  լար հան դի -
պիլ... բնի կը կեր պար մըն է» (107, 74)։ 
Պար զա պէս «իր ստեղծ ման պա հը այն 
պահն է, ե րբ իր կեր պա ւո րու մին ներ -
քին ան հրա ժեշ տու թե ամբ՝ իր վրայ կը 
հրա ւի րէ բա նա սէ րին հայե աց քը» (119, 
82)։ Եւ սա կայն կը մնայ «ա ւե րա կի եւ 
յու շար ձա նի իր կեր պա րան քով... չի խօ -
սիր» (123, 85)։ Ու վեր ջա պէս՝ բնի կը 

այն է, որ «ա ւե րու մը կը փո խադ րէ իր 
հետ ու իր մէջ։ Ա ւան դու թե ան ա ւե րու -
մին կեր պարն է։ Մնա ցորդ մըն է [ré-
sidu]։ Բնի կին յայտ նա բե րու մը որ պէս 
բա նա սէ րին շու քը, որ պէս մնա ցորդ, ա -
րե ւե լա բա նու թե ան ձեւն է իր ա ռար -
կային պատ մա կա նա ցու մը ի րա կա նա- 
ց ընե լու» (138, 97)։ Ամ փո փենք. բնի կը 
մա հը ներ կա յաց նող կեր պար մըն է։ Ա -
նոր կե ան քը  — ազ գին կե ան քը — մա հ -
ւան տե սան կիւ նէն դի տո ւած է («ինք- 
 նա հայե ցո ղա կան» կեր պով13), կեն սա -
պաշ տու թիւն մըն է որ ե րե ւան կու գայ 
« մա հա պաշ տու թե ան» մը խոր քէն 
զատո ւե լով։ «Բ նի կին կեր պա րը, նոյ -
նիսկ ե րբ բա ցա կայ է ան, իր քա շո ղա -
կան ու ժը կը գոր ծէ բա նա սէ րին վրայ, 
ի նչ պէս պի տի ը նէր «սեւ ծակ» մը, հում 
նիւ թի բա ցա կա յու թիւն որ դէ պի ի րեն 
կը քա շէ հում նիւ թը» (142, 99)։ Այս շար -
ժու մին մէջ « դէ պի ժո ղո վուր դի մը կեն -
դա նի (եւ ար դէն ի սկ մե ռե ալ) խօս քը», 
ազ գի մը ծնուն դին վկա ներն են, այո, 
«ազ գային ե րե ւա կա յու թե ան մե ծա -
փար թամ պատ մու թե ան մը ա ռա ջին 
պա հը» (143, 100), բայց մի եւ նոյն ժա -
մա նակ՝ վկա ներն ե նք այն ի րո ղու - 
թեան, որ ա զգ կո չո ւա ծը ար դէն ու 
սկիզ բէն մե ռե ալ է ր։ Ո ՛չ թէ մի այն ան -
հա տա կան մա հով ու րեմն, ի նչ պէս Ֆու -
13 «Ինք նա հայե ցո ղա կան» բա ռը կը հա մա պա -
տաս խա նէ ան գլե րէն autoscopicին, որ նոյն ի -
մաս տով ու նոյն նպա տա կով գոր ծա ծո ւած էր 
Սթա տիս Կուր կու րի սին կող մէ, յոյ նե րուն մօտ 
բնի կին ա րե ւե լա բան բա նա սի րու թե ան ներգ րա -
ւու մը (եւ ար դի ազ գայ նու թե ան ծնուն դը) բա -
ցատ րե լու հա մար։ Տե՛ս Stathis Gourgouris, 
Dream Nation. Enlightenment, Colonization, and 
the Institution of Modern Greece [Ե րազ ազ գը։ 
Լու սա ւո րու թիւն, գա ղու թա տի րու թիւն եւ ար դի 
Յու նաս տա նի հաս տա տու մը], Stanford Univ. 
Press, 1996։ (Թարգմ. ծա նօթ.) 



ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   142

կոյին կող մէ նկա րագ րո ւա ծը, այլ՝ « հա -
ւա քա կան մա հեր»ու, « զան գո ւա ծային 
մա հեր»ու ճամ բով։ 

«Ո՞ւր է այս ամ բող ջին կո րի զը։ Բնի -
կին յայտ նա բե րումն է եւ ա նոր փոր ձա -
ռու թիւ նը որ պէս վկայ եւ ար դէն ի սկ 
որ պէս վե րապ րող, անյի շա տակ ա ւե -
րու մի մը, ա մէն տե սա կի յի շո ղու թիւն 
կան խող ա ւե րու մէ մը մնա ցոր դը» (182, 
130)։ Ու րեմն բնի կին ծնուն դը, բա նա սի -
րու թե ան եւ ազ գագ րու թե ան մի ջեւ, վե -
րապ րո ղը, վկան — ա սոնք բո լո րը կ՚ամ- 
փո փեն այն ներդ րու մը, ո րով Մարկ 
Նշա նե ան օգ նու թե ան կու գայ մե զի, 
որ պէս զի ը մբռ նենք « գե ղա գի տա կան 
ազ գայ նա կա նու թիւն»ը որ պէս պատ -

մա կան ե րե ւոյթ։ Ա զգ, բնիկ, ծնունդ (na-
tion, native, natality)։  Ի նչ որ փոր ձե ցի 
ցոյց տալ՝ այն է, որ Նշա նե ան կը գրէ 
մա հա ցու թե ան ան գիր պատ մու թե ան 
մը նե րա ծա կան գլու խը, ե րբ կը խօ սի 
ազ գի ծնուն դին մա սին, որ պէս ար դէն 
ի սկ ու սկիզ բէն մե ռե ալ։ Պատ մա կան 
փաս տին ու ի րո ղու թե ան յայտ նա գոր -
ծու թիւ նը, այո, նաեւ ցե ղաս պա նա կան 
կա մե ցո ղու թե ան հեր քու մը, բայց նաեւ 
ու մի ա ժա մա նակ, ժո ղո վուր դի, ար դի ա -
կան ա ռու մով ազ գու թե ան ցայ տու մը, 
ե րե ւան գա լը, որ պէս ար դէն ի սկ ու 
սկիզ բէն մե ռե ալ, ար դէն ի սկ ու սկիզ -
բէն սպան նո ւած։ 

                                  u
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ՄԱՐԿ Նշա նե ա նի գոր ծին նո ւի րո ւած 
այս յա տուկ թի ւին բե րած աշ խա տակ -
ցու թե ամբս, կ՚ու զեմ վե րա դառ նալ քա -
նի մը տա րի ա ռաջ Մար կին ու իմ մի - 
ջեւ տե ղի ու նե ցած փո խա նա կութե ան, 
որ լոյս տե սաւ Տէյ վիտ Լ. Էն կին եւ իմ 
կող մէս խմ բագ րո ւած Loss: The Politics 
of Mourning հա ւա քա կան հա տո րին 
մէջ1։ Վեր ջին եր կու տաս նա մե ակ նե -
րուն, յա ճախ վե րա դար ձած եմ այդ փո -
խա նա կու թե ան, ա ւե լի մօ տէն քն նե լու 
հա մար այն հրա տապ եւ սա կայն բծա-
խընդ րօ րէն բա նա ձե ւո ւած հար ցե րը, ո -
րոնց հետ դէմ առ դէմ գտ նո ւե ցայ այն 
ա տեն եւ ո րոնք այ նու հե տեւ շա րու նա -
կած են դէմս ցցո ւիլ։ Ան շուշտ, կը կար -
ծեմ որ եր բեք պի տի չդադ րիմ այդ փո - 
խա նա կու թե ան վե րա դառ նա լէ, ո րով -
հե տեւ հոն յա րու ցո ւած հար ցե րը յա -
րա կար ծօ րէն թէ՛ ան մի ջա կան պա տաս- 
 խան կը պա հան ջեն եւ թէ՛ ա ւե լի հե ռու 
ա պա գայի մը պէտք է սպա սեն պա -
տաս խան ստա նա լու հա մար։ Այդ ժա -
մա նակ, գրած է ի որ մեր փո խա նա կու- 

 թե ան պատ շաճ բնա բան մը պի տի ըլ -
լար Մար կի սկզբ նա կան պա տաս խա-
նը, ե րբ խնդ րած է ի իր մէ որ բա ցատ րէ 
ցե ղաս պա նու թե ան եւ Ա ղէ տի մի ջեւ իր 
յա ռա ջա ցու ցած տար բե րա կու մը. Մար-
կի խօս քով՝ « Մէկ օ րէն միւ սը պի տի 
չկա տա րո ւի, շատ լաւ գի տես»2։ Փաս-
տօ րէն՝ այդ խօս քին եր կու ի մաստ նե րը 
կան խա տե սա կան, նոյ նիսկ մար գա րէ-
ական բնոյթ ու նէ ին. ցե ղաս պա նու- 
 թե ան ու Ա ղէ տի մի ջեւ տար բե րա կու մը 
կը շարու նա կէ զգաց նել իր ան մի ջա -
կան անհրա ժեշ տու թիւ նը (պէտք է 
հասկ ցուի այ սօ՛ր, չենք կր նար սպա սել 
վա ղուան զայն հասկ նա լու հա մար) եւ 
մի ա ժա մա նակ՝ ա նո րոշ բայց հե ռա ւոր 
ա պա գայի մը մէջ զե տե ղո ւած (կա րե լի 
չէ ա րա գօ րէն յս տա կաց նել, եւ հա զի՛ւ 
թէ սկ սած ե նք հասկ նալ ա նոր բո լոր հե -
տե ւանք նե րը)։  

1 David Kazanjian and Marc Nichanian, “Between 
Genocide and Catastrophe”, in David L. Eng and 
David Kazanjian, eds., Loss: The Politics of 
Mourning, Berkeley, University of California 
Press, 2003, էջ 125-147։

2 Idem, էջ 128։ Այս փոր ձագ րու թե ան ըն թաց քին, 
կը պա հեմ այդ փո խա նա կու թե ան մէջ մեր որ -
դեգ րած ձե ւը, Մարկ Նշա նե ա նին ո ւղ ղո ւե լով իբ -
րեւ « Մարկ», գի տա կա նօ րէն ա ւե լի ըն դու նե լի 
ձե ւին փո խա րէն, որ պի տի ըլ լար «Ն շա նե ան»։ Կը 
յու սամ, որ ա սի կա կ՚ըն կա լո ւի այդ փո խա նա կու -
թե ան եւ ին ծի հա մար ան կէ բխած շա րու նա կ- 
 ւող հար ցե րուն ո գի ով։ Այդ հար ցերն ու հար - 
ցում նե րը յա ճախ միտքս խճո ղած են մեր փո խա -
նա կու թե ան ըն թաց քին կրկ նո ւող ու ղեր ձի ձե ւով՝ 
« Սի րե լի Մարկ», « Սի րե լի Տէյ վիտ»։  

« ՄԵՆՔ՝ ԱՆ-ՀԱՅԵՐՍ»
ՏԷՅ ՎԻՏ ԳԱ ԶԱՆ ՃԵ ԱՆ

Ինչ որ պէտք է ը նենք, այո, տե ւա բար կրկ նել է ցե ղաս պա նու թե ան եւ 
Աղէտի է ա բա նա կան տար բե րու թե ան քն նու թիւնն ու հետախուզութիւ նը, 
որպէս զի Ա ղէտն ի սկ, ա նոր ա ղէ տային տարողու թիւ նը եր բեք չմոռ ցո ւի։ 

—Մարկ Նշա նե ան, «Between Genocide and Catastrophe» 
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Յար գե լով ե ՛ւ այդ հրա տա պու թիւ -
նը, ե ՛ւ այդ ան խու սա փե լի յե տաձ գու մը, 
կ՚ու զեմ վերս տին ան դրա դառ նալ եր -
կու կէ տե րու, ո րոնք ըն թեռ նե լի են փոր -
ձագ րու թե անս սկիզ բը դրո ւած բնա- 
 բա նին մէջ, որ կը բխի մեր փո խա նա -
կու թե նէն3։ Ա ռա ջին՝ ի ՞նչ է « ցե ղաս պա -
նու թե ան եւ Ա ղէ տի մի ջեւ է ա բա նա - 
կան տար բե րու թիւն»ը, եւ ե րկ րորդ՝ 
ճիշդ ի ՞նչ պի տի ըլ լայ «ա ղէ տային տա -
րո ղու թե ան» յի շո ղու թիւ նը։ Յըն թացս, 
լայ նօ րէն պի տի օգ տո ւիմ Մար կի 2014ի 
գիր քէն՝ Mourning Philology: Art and 
Religion at the Margins of the Ottoman 
Empire, որ մեր փո խա նա կու թե ան քըն -
նար կած նիւ թե րէն մէկ քա նի ին ը նդ լայ -
նը ւած մշա կու մը կը հրամց նէ4։ Այս 
հար ցե րուն կը վե րա դառ նամ, նոյն պէս 
բնա բա նիս պա րու նա կած՝ ա նոնց «քըն- 
 նու թիւնն ու հե տա խու զու թիւ նը» « տե -
ւա բար կրկ նել»ու մի ան շա նակ կո չին 
հե տե ւե լով։ 

 

Ա. ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՂԷՏ 
Մար կին ա մե նէն լա ւա ծա նօթ եւ յա -
ճախ թիւ րըմբռ նո ւած գա ղա փար նե րէն 
մէ կը ցե ղաս պա նու թե ան եւ Ա ղէ տի զա -
տո րո շումն է։ Ի վեր ջոյ՝ զար մա նա լի չէ. 
թիւ րըմբռ նում նե րը ան խու սա փե լի օ -
րէն կը հաս տա տեն գա ղա փա րին հրա -

տա պու թիւ նը, ի նչ պէս եւ ա նոր լման 
հե տե ւանք նե րը հա նե լու պար տա կա -
նու թե ան դէմ յան դի ման՝ մեր շա րու նա -
կա կան դժ կա մու թիւ նը։  

Այդ թիւ րըմբռ նու մին ա մե նէն ահ -
ռե լի տար բե րա կը, ան շուշտ, ո մանց պըն- 
 դումն է (գո նէ Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե- 
 րուն մէջ), թէ Ա ղէ տի մա սին Մար կին 
պաշտ պա նած գա ղա փա րը կը հեր քէ 
ցե ղաս պա նու թե ան ի րո ղու թիւ նը։ Այդ 
պն դու մը ա ղա ղա կող կեղ ծիք մըն է. 
դժո ւար կա րե լի է նե րել ա նոնց, ո րոնք 
նման ան հե թե թու թե ան մը մե ղադ րան -
քը կը փաթ թեն վե րապ րող նե րու այս 
զա ւա կի վզին, մա նա ւանդ ե րբ գի տենք 
որ ա մե նէն հմուտն է ան մեր բո լոր 
մտա ւո րա կան նե րուն մէջ։ Ա հա ւա սիկ 
օ րի նակ մը ե ւս, հա մո զո ւե լու հա մար 
թէ ցե ղաս պա նու թե ան եւ ա նոր հե տե -
ւանք նե րուն են թար կո ւած մար դիկ ի նչ -
պէս կր նան ան վերջ ճա կա տիլ ի րա րու 
դէմ, վերս տին ի գործ դնե լով ի նչ որ 
Մար կը կը կո չէ « դա հի ճին տրա մա բա -
նու թիւ նը»ը։ Լման պե տու թիւն ներ հիմ -
նը ւած են եւ կը ծաղ կին այ սօր հս կա յա - 
ծա ւալ չա փե րու հա սած եւ բր տօ րէն 
վե րա նո րո գո ւած նման կրկ նա րար քե -
րու տար բե րակ նե րը գոր ծադ րե լով։ 
Մեր ժա մա նա կաշր ջա նին՝ այդ պի սի 
բիրտ կրկ նա րար քե րու ա մե նէն վայ -
րագ նե րէն մէկն է թե րեւս այն պն դու մը, 
որ Պա ղես տի նի իս րայէ լե ան գրաւ ման 
դէմ յա րու ցո ւած բո լոր քն նա դա տու -
թիւն նե րը հա կա սե մա կան բնոյթ կը կը-
րեն։ Հայոց պատ մու թե ան մէջ ալ ան - 
պա կաս են հար կաւ այս պի սի ե րե ւոյթ -
ներ։ Պէտք ու նի՞նք վկա յա կո չե լու ի նչ 
որ Մար կի ա նո ւա նու մով՝ ցե ղաս պա -
նու թե ան զու գա հեռ ե րե ւոյթ մը հան դի -

3 Kazanjian and Nichanian, “Between Genocide 
and Catastrophe”, էջ 143։
4 Marc Nichanian, Mourning Philology: Art and 
Religion at the Margins of the Ottoman Empire [ -
Բա նա սի րու թե ան սու գը։ Ա րո ւեստ եւ կրօնք Օս -
մա նե ան կայս րու թե ան ծայ րա մա սե րուն], trans. 
G. M. Goshgarian and Jeff Fort, New York, 
Fordham University Press, 2014։ Ֆրան սե րէն 
բնա գի րը լոյս տե սած էր Le Deuil de la philologie 
վեր նագ րով, MétisPresse, Ժը նեւ, 2007։
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սա ցած է կամ նոյ նիսկ ե րկ րորդ ցե ղաս -
պա նու թիւն մը. 1930ա կան եւ 1940ա -
կան թո ւա կան նե րուն՝ ա ռա ջին ցե ղաս- 
 պա նու թե նէն վե րապ րած բազ մա թիւ 
անձե րու ան հե տա ցու մը եւ սպա նու -
թիւ նը ստա լի նե ան գոր ծառ նու թե ան 
ուղ ղա փա ռու թե ան սպա սար կող հա-
յոր դի նե րու ձեռ քով5։ Պն դել, որ Ա ղէ տի 
մա սին Մար կի պաշտ պա նած գա ղա -
փա րը կը մեր ժէ ցե ղաս պա նու թե ան ի -
րո ղու թիւ նը, ու րիշ բան չէ ե թէ ոչ Մար- 
 կի զար գա ցու ցած փաս տարկ նե րը ի -
րենց հրա տապ բար դու թե ամբ ջն ջե լու 
եւ ա նոր քն նա կան մտա ծո ղու թիւնն 
իսկ ար գի լե լու մի տում մը։ Այս ա հա ւոր 
պնդու մը պէտք է վերյի շել զայն դա տա -
պար տե լու հս մար մի այն եւ նման ան -
ճոռ նի ու թիւն նե րու դէմ պայ քա րե լու 
մեր մնա յուն յանձ նա ռու թիւ նը յայ տա -
րա րե լու հա մար։  

Նոյն քան բիրտ, բայց թե րեւս ա ւե լի 
ազ դե ցիկ է այն թիւր հաս կա ցո ղու թիւ -
նը, ո րուն հա մա ձայն՝ «Ա ղէտ» բա ռով 
Մար կը կը հասկ նայ կա՛մ հայե րու 
սպա նու թիւ նը եւ կա՛մ հայե րու սպա -
նու թե ան ճա նաչ ման պա կա սը, են թադ -
րե լով որ այս «Ա ղէտ»ը կա րե լի է սր բա- 
գ րել ա նոր պատ մու թե ան ար խիւ նե րը 
ճո խաց նե լով, դրա պաշտ պատ մու թիւն -
ներ շա րադ րե լով կամ պե տա կա նօ րէն 
հո վա նա ւո րո ւած ճա նա չում ներ ձեռք 
բե րե լով։ Ա սոնք « Ցե ղաս պա նու թիւն» 
բա ռի ճար տար սահ մա նում ներ են, ի նչ -

պէս որ օգ տա գոր ծո ւած է հայե րու մե -
ծա մաս նու թե ան կող մէ։ Բայց «Ա ղէտ» 
բա ռով Մար կին հասկ ցա ծը չե՛ն։  

Ի՞նչ է, ու րեմն, « ցե ղաս պա նու թե ան 
եւ Ա ղէ տի մի ջեւ է ա բա նա կան տար բե -
րու թիւ նը»։ Նախ եւ ա ռաջ՝ է ա բա նա -
կան տար բե րու թիւն մըն է, ի նչ որ կը 
նշա նա կէ թէ փոր ձա պաշտ կամ պատ -
մա կան տար բե րու թիւն չէ։ Ա ղէ տը, որ -
պէս այդ պի սին, ցե ղաս պա նու թե նէն 
տար բեր է, ցե ղաս պա նու թե նէն տար -
բեր գո յա ցու թիւն մը ու նի, է ա պէս կը 
տար բե րի ան կէ, ի նչ որ կը նշա նա կէ թէ 
ա նոր է ու թիւ նը տար բեր է։  Ի ՞նչ է այդ 
է ու թիւ նը։ « Պէտք է շեշ տել այն ի րո ղու -
թիւ նը, որ Ա ղէ տը՝ ցե ղաս պա նու թիւ նը 
չէ», գրած էր ին քը մեր փո խա նա կու- 
 թե ան մէջ, ո րով հե տեւ «ջն ջե լու դի տա -
ւո րու թիւ նը, բնաջն ջե լու դի տա ւո րու -
թիւ նը ի նք նին ա ղէ տա բեր չէ։ Կե ան քեր 
կ՚ոչն չաց նէ, բայց չի կր նար մա հը ո չըն -
չաց նել։ Ա ղէ տա բեր կը դառ նայ ե րբ մա -
հը կ՚ոչն չաց նէ, եւ մա հը ո չն չաց նե լով՝ 
մար դուս մարդ կու թիւ նը կ՚ոչն չաց նէ»6։ 
Ցե ղաս պա նու թիւ նը կե ան քեր կը կոր -
ծա նէ, Ա ղէ տը մա հը կը կոր ծա նէ։  

Ի՞նչ կը նշա նա կէ « մա հը կոր ծա նել» 
կամ « մա հը ո չն չաց նել»։ Եւ ի նչ պէ՞ս 
նման ո չն չա ցում, իր կար գին, « մար դուս 
մարդ կու թիւ նը կ՚ոչն չաց նէ»։ Մեր փո -
խա նա կու թիւ նը խթա նող յօ դո ւա ծին 
մէջ՝ «Catastrophic Mourning», Մար կը 
կը բա ցատ րէ Ա ղէ տին տա րո ղու թիւ նը.   

Ինչ որ կը քայ քայէ հե տե ւա բար (ու 
ար կա ծե ա լը այն մէկն է որ, ա մե նէն 
ան մի ջա կան, շօ շա փե լի ու բիրտ ձե- 
 ւով քայ քա յու մի փոր ձըն կա լու մին 

5 Nichanian, Mourning Philology, էջ 60. Marc 
Nichanian, Writers of Disaster: Armenian 
Literature in the Twentieth Century, Volume One: 
The National Revolution, Princeton, Gomidas 
Institute, 2002, էջ 12-15. Marc Nichanian, ed., 
Yeghishe Charents: Poet of the Revolution, Costa 
Mesa, CA, Mazda Publishers, 2003։

6 Kazanjian and Nichanian, “Between Genocide 
and Catastrophe”, էջ 134։
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մատ նուած է) բնաջն ջու մը չէ՛ որ-
պէս այդ, բան մը որ յա ճախ կը մոռ -
ցը ւի կամ պար զա պէս կ՚ան գի տաց- 
 ւի (եւ մար դիկ կը փոր ձեն փաս տել 
որ բնաջն ջու մը ի րա պէս տե ղի ու -
նե ցած է, որ այս քան թի ւով մա հե -
րու տե ղի տո ւած է, կար ծես թէ ա՛յդ 
ըլ  լար է ա կա նը). ի նչ որ կը քայ քայէ 
մա հե րը չեն, ըլ  լան ի սկ տաս նե ակ 
հա զա րա ւոր կամ մի լի ոն ներով։ Չէ, 
քայ քայո ղը ա նէ աց նե լու կա մե ցո -
ղու թիւնն է, ո րով հե տեւ այդ մէ կը չի 
կր նար ներգ րա ւո ւիլ ո րե ւէ բացատ- 
 րու թե ան ծի րէն ներս, հո գե բա նա -
կան կամ այլ։ (...) Քայ քայո ղը սու -
գին ար գի լումն է7։  

Ու րեմն « մա հը կոր ծա նող»ը «ոչըն -
չաց նե լու կա մե ցո ղու թիւն»ն է, ի նչ որ 
Մարկ այ լուր կը կո չէ « ցե ղաս պա նա -
կան կա մե ցո ղու թիւն» (la volonté géno-
cidaire), ի նչ պէս եւ « սու գի ար գի լում»։ 
Այս ցե ղաս պա նա կան կա մե ցո ղու թիւ -
նը ո ՛չ մի այն մղումն է ժո ղո վուր դի մը 
մէկ մա սը կամ մե ծա մաս նու թիւ նը ըս-
պաննե լու, այ լեւ այն պի սի ձե ւով կա -
տա րե լու, որ սպա նու թիւ նը գտ նո ւի մեր 
պատ կե րա ցու մի/ վեր կա յա ցու մի, նկա -
տա ռու մի կամ ար տա յայ տու թե ան սահ- 
 ման նե րէն ան դին։ 

Մար կը ո րո շա պէս կ՚ըն դու նի, որ 
այս ան վեր կա յա նա լի ու թիւ նը փոր ձնա -
կան տարր մը ու նի. կարգ մը փաս տե -
րու ջն ջու մը, դէպ քե րու ժխ տու մը, ճա - 
նաչու մի պա կա սը։ Writers of Disaster: 
Armenian Literature in the Twentieth Cen- 
turyի մէջ օ րի նակ կը գրէ հե տե ւեա լը.  

Բ նաջն ջա կան կա մե ցո ղու թիւ նը չի 
կր նար ար խիւ ներ ու նե նալ, ե թէ 

ճիշդ է որ այդ կա մե ցո ղու թիւ նը 
ըստ է ու թե ան հիմ նո ւած է ար խի ւի 
ո չն չա ցու մին վրայ։ Այդ է պատ ճա -
ռը, որ բնաջն ջու մը չի կր նար յի շո -
ղու թե ամբ դի մա ւո ր ւիլ, հե տե ւա- 
 բար նաեւ՝ սու գով։ Ու րիշ ա ռի թով 
բա ցատ րած եմ ցե ղաս պա նա կան 
մե քե նային գործար կու մը, իր եր կու 
մա կար դակ նե րով։ Նախ՝ հրա ման -
նե րու երկու մա կար դակ նե րը (բա -
ցա յայտ ու գաղտ նա գի րով). Յե տոյ՝ 
իշ խա նու թե ան մե քե նային եր կու 
մա կար դակ նե րը (կա ռա վա րու թիւ -
նը եւ ըն դյա տա կե այ ո րո շո ղը՝ կու -
սակ ցու թիւ նը). վեր ջա պէս՝ դա հիճ- 
 նե րու եւ մար դաս պան նե րու եր կու 
մա կար դակ նե րը (պաշ տօ նա կան եւ 
գաղտ նի Թեշ քի լա թը-Մահ սու սան, 
վեր ջինս՝ կու սակցու թե ան դրա մով 
ֆի նան սա ւո րո ւած)8։ 

Ցե ղաս պա նու թե ան գոր ծադ րու-  
թե ան ձե ւը յա ջող կեր պով խա փա նած է 
զայն պատ կե րաց նե լու/ վեր կա յաց նե լու 
հնա րա ւո րու թիւ նը, ա ղէ տա բեր հե տե -
ւանք նե րով։ Մար կ նոյ նիսկ փոր ձա կան 
զա տո րո շում մը կը գծէ « ցե ղասպա նա -
կան մե քե նայի գոր ծո ղութեամբ» այս 
«արխի ւի ո չն չա ցում»ին եւ «1936-37ի ըս- 
տալի նե ան Սար սափ»ի ըն թաց քին սպա -
նու թիւն նե րու վա ւե րագ րու մին մի ջեւ.   

Այ սօր, 1936-37ի դէպ քե րը հասկը- 
նա լու հա մար, գրե թէ բո լոր տը ւ-
ե ալ նե րը հա սա նե լի ե ն։ Չա րեն ցի 
ան ձնա կան թուղ թե րը փր կո ւած 
ե ն։ Չար չա րան քի տակ կոր զո ւած 
յայ տա րա րու թիւն նե րը, ի նչ պէս ը -
սի, պա հո ւած են եւ այ սօր տրա -
մադ րե լի ե ն։ Ա ւե լին՝ հրա մաննե- 
 րը ար ձա կող նե րուն լման շղ թան, 

7 Nichanian, “Catastrophic Mourning”, trans. Jeff 
Fort, in Eng and Kazanjian, Loss, էջ 115-116։ 8 Nichanian, Writers of Disaster, էջ 14։ 
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Ստա լի նէն մին չեւ Հա յաս տա նի 
սահ ման նե րէն ներս Ար հա ւիր քը 
գոր ծադ րող կա ռա վա րա կան յե -
տին պաշ տօ նե ան, կա րե լի է վե -
րա կազ մել, ի նչ պէս լման Սո վե- 
 տա կան Մի ու թե ան մէջ դէպ քե- 
 րու շր ջա ծի րը։ Մոս կո ւայի դա -
տա վա րու թիւն նե րը, այդ օ րե րուն 
ի սկ, լրա տո ւա կան մի ջոց նե րով 
հան րային բնոյթ ու նէ ին։ Ար հա -
ւիր քը պէտք է բե մադ րո ւէր գրե -
թէ հա մաշ խար հային չա փա նիշ- 
 նե րով...։ Սո վե տա կան Մի ու - 
թե ան փլու զու մը ան շուշտ նպաս -
տեց գի տու թե ան այդ ըն դար ձա -
կու մին։ Ե թէ չպա տա հէր, ար խիւ - 
նե րը այդ քան լայն չէ ին բա ցո ւեր...։ 
Մինչ դեռ Օս մա նե ան կայս րու - 
թե ան այդ հե ռա ւոր ան կիւն նե -
րուն մէջ պա տա հած ո ճի րը շատ 
տար բեր է իր բնոյ թով։ Դա հի ճը 
կը մնայ հա սո ղու թե նէ ան դին9։ 

Ու րեմն, շօ շա փե լի զա տո րո շում մը 
կայ՝ պա տա հե լու ժա մա նակ եւ պա տա -
հե լէն ե տք ի րենց ի րա կա նու թիւ նը խա -
թա րող զան գո ւա ծային սպա նու թիւն - 
նե րուն (Ա ղէ տը), մէկ կող մէ, եւ ցու ցադ -
րը ւող, ար ձա նագ րո ւող եւ ար խի ւա-
 ւորո ւող զան գո ւա ծային սպա նու թիւն- 
 նե րուն (ս տա լի նե ան Սար սա փը) մի ջեւ։   

Սա կայն, մինչ Ա ղէ տը կը յատ կա- 
նըշո ւի փաս տե րու յա րա բե րա կան պա -
կա սով, ա տի կա ա նոր ա ղէ տային է ու -
թիւ նը չէ, այ սինքն՝ ցե ղաս պա նա կան 
կա մե ցո ղու թիւ նը, մա հո ւան ու մարդ -
կայ նու թե ան ո չն չա ցու մը, սու գի ար գե -
լան քը, ո րով հե տեւ Ա ղէ տին մէջ գո յու- 
 թե նա կան տարր մըն ալ կը թո ւի ըլ  լալ՝ 

սպա նու թիւն նե րուն,  տե ղա հա նում նե -
րուն ու ցրո ւում նե րուն ան հա շո ւե լի, 
շա րու նա կո ւող ըն դար ձա կու թիւ նը։ 
Մար կը բազ միցս մե զի կը յի շեց նէ, որ 
վկա նե րը (ի շարս ո րոնց՝ Զա պէլ Ե սայ-
ե ան) այս ըն դար ձա կու թիւ նը յի շած են 
որ պէս սահ մա նա զանց փոր ձա ռու թիւն 
մը, ո ՛չ թէ մա հե րուն պատ ճա ռով, այլ ո -
րով հե տեւ նման մա հեր սգա լու ժա մա -
նակ կամ տա րածք կամ լե զու չկար։ 
Մար կին հա մար, նման ժա մա նակ կամ 
տա րածք կամ լե զու եր բե ւէ չէ յայտ նը -
ւած. « Խօս քին, ի մաս տին եւ պատ կե -
րին կո տո րա կու մը մէկ բա ռով մի աս- 
 նա բար կ՚ար տա յայ տո ւի, բա ռով մը որ 
Ա ղէ տի յատ կա նիշն ի սկ է այս տեղ. «ան -
սահ մա նե լի»...։ Շղ թա յա զեր ծո ւած բըր -
տու թիւ նը բո լոր փաս տա ցի չա փե րէն 
ան դին է ր։ Այդ պատ ճա ռով է որ կ՚ար -
գի լէ սու գը»10։  Ո րով հե տեւ Մար կը հա -
մա ձայն է Սո փոկ լէ սին հետ, ե րբ կ՚ը սէ 
որ սու գը մարդ կայի նին է ու թիւնն է. 
«Մարդ կային է ակ նե րուն հա մար՝ սուգն 
է ի րենց մարդ կայ նու թե ան է ա տար րը։... 
Սո փոկ լէս կ՚ը սէ. աշ խար հի ե րե սին բո -
լոր է ակ նե րուն մէջ ա մե նէն հրէ շայի նը 
մարդն է։ Ին չո՞ւ։ Ո րով հե տեւ կր նայ 
կապ հաս տա տել ի նքն իր մա հո ւան, 
ինքն իր ան հե տա ցու մին հետ։ Բայց 
այդ «կապ »ը ե րե ւան չի գար մա հո ւամբ, 
սու գի ա րա րո ղու թիւն նե րով, ան հա տա- 
կան մա հո ւան հետ դի մառ դի մու- 

9 Nichanian, Writers of Disaster, էջ 12-13։ 

10 Nichanian, “Catastrophic Mourning”, էջ 114 
(“The shattering of speech, of sense, and the 
shattering of the image come together here in a 
single word, in this word that qualifies the 
Catastrophe: ansahmaneli [indefinite, undefinable, 
infinite catastrophe]…The violence that broke out 
here was a violence without any assignable 
measure. That is why it forbids mourning”)։
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թեամբ. ե րե ւան կու գայ այն ծայ րա գոյն 
պա հուն, ո ւր սու գը ար գի լո ւած է։ Այդ 
պա հը Ա ղէ տին պահն է»11։ Օս մա նե ան 
կայս րու թե նէն դէ պի թր քա կան պե տու -
թիւն բիրտ ան ցման շր ջա նին, հայե -
րուն պա տա հա ծին հիմ նա կան ե ղե լու- 
 թիւն նե րէն մէ կը այն ե ղած է, որ սպա -
նու թիւն նե րը ան սգա լի (unmournable) 
դար ձան, ու այս պէ սով՝ ո րե ւէ մարդ -
կային փոր ձա ռու թե նէ ան դին զե տե ղ -
ւե ցան, վե րա ծո ւե լով ան սահ ման բա նի 
մը։ Ի նչ պէս Մար կը նշեց մեր փո խա նա -
կու թե ան ըն թաց քին, ա՛յս է Զա պէլ Ե -
սայե ա նի մատ նան շա ծը Կի լի կի ոյ ջար- 
 դե րուն մա սին, 1911ի Ա ւե րակ նե րուն 
մէջ գիր քով, ե րբ կը գրէ. «Ու ի նչ որ ան -
կանգ նե լի ու ան դար մա նե լի կը թո ւի 
այս ան սահ մա նե լի ա ղէ տին մէջ, մոխ -
րա ցած տու նե րը, քան դո ւած այ գի նե րը 
չեն, ոչ ալ մեռ նող նե րու թի ւին մե ծու -
թիւ նը. այլ այն ջլա տիչ ներ քին զգա ցու -
մը որ կը ծա ծա նի ա մե նուն աչ քե րուն 
մէջ, ո ղոր մե լի օ րէն, յու սա հա տօ րէն. եւ 
այդ՝ ոտ քի տակ գա ցած, բիրտ ներ բան -
նե րու տակ ճզ մո ւած ժո ղո վուր դի մը 
զգա ցումն է»12։ Այս պար բե րու թե ան իր 
ըն թեր ցու մին մէջ, Մար կը կը գրէ.   

Այս «ան սահ մա նե լի» ա ղէ տին մէջ 
ի նչ որ ան սր բագ րե լի ու ան վե րա -
դարձ կեր պով կը յայտ նո ւի՝ տու -
նե րուն այ րի լը չէ, ը նդ միշտ կո րած 
կե ան քե րը չեն, մե ռե ալ նե րու թի -
ւը չէ...։ Զգա ցում մըն է... դժո ւար 
ա նո ւա նե լի, բայց որ ա նուն մը կը 
ստա նայ այ սու հան դերձ. ճի րան -
նե րու տակ ան գթօ րէն եւ հա ւա -
քա պէս ճզ մո ւած ըլ  լա լու զգա ցու- 
 մը...։ Սար սա փե լին, այն՝ որ հա ւա -
քա կան ո ճի րը ա ղէ տի կը վե րա ծէ 
զո հին հա մար եւ [Ե սայե ա նի բա -
ռով] զայն ար կա ծե ալ կը դարձ նէ, 
ա նէ աց նե լու կա մե ցո ղու թիւնն 
է...։ Նո րէն ը սեմ. զո հին հա մար ա -
ղէ տա բե րը բնաջն ջու մը չէ, բնա- 
ջն ջե լու կա մե ցո ղու թիւնն է։ Եւ 
ճիշդ ա՛յդ է որ ան հասկ նա լի է, 
ան սահ մա նե լի, եւ այդ է որ Ա ղէ -
տը կը դարձ նէ ան սահ ման13։ 

Ան սահ ման բռ նու թիւն մըն էր ու է, 
ան վեր ջա նա լի բռ նու թիւն մը, որ սգա -
լու ժա մա նակ կամ տա րածք կամ լե զու 
չի ձգեր։   

Նո րէն ը սենք, թէ պատ կե րաց ման/ 
վեր կա յաց ման այս ա ղէ տա լի ձա խո -
ղու թիւ նը Մար կին հա մար պար զա պէս 
կամ նոյ նիսկ գլ խա ւո րա բար ցե ղաս -
պա նու թե ան ար խիւ նե րու պա կա սի 
խն դիր չէ։ Մինչ բազ մա թիւ ա պա ցոյց -
ներ ծած կո ւե ցան, փճա ցան եւ ժխ տը -
ւե ցան, ո ՛չ բո լո րը այդ ճա կա տագ րին 
են թար կո ւե ցան, եւ կը շա րու նա կենք 
տես նել ա պա ցոյց ներ, մաս նա ւո րա բար 
ա կա նա տե սի վկա յու թիւն նե րու մի ջո -
ցով, ո րոնք ար ձա նագ րո ւած ու ար խիւ -
նե րու մէջ պա հո ւած են աշ խար հի 

11 Kazanjian and Nichanian, “Between Genocide 
and Catastrophe,” էջ 126 (“Mourning is what 
constitutes the human for humans…Sophocles 
says: Man is the most monstrous (or the most 
uncanny) of all beings in the world. Why is it so? 
Because he can relate himself to his own death, 
his own disappearance. This ‘relation’ does not 
come up in death ‘itself,’ in rites of mourning, in 
the confrontation with the death of the individual, 
but rather in this extreme moment where and 
when mourning has been forbidden. This moment 
is the moment of Catastrophe”)։
12 Nichanian, “Catastrophic Mourning”, էջ 114-
115 [ Զա պէլ Ե սայե ան, Ա ւե րակ նե րուն մէջ, Իս -
թան պուլ, 2010, էջ 47-48]։

13 Kazanjian and Nichanian, “Between Genocide 
and Catastrophe,” էջ 115։ 
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տա րած քին, եւ ո րոնց մէկ մա սը տեղ կը 
գտ նէ ժա մա նա կա կից պատ մու թիւն նե -
րու մէջ։ Ան շուշտ, Մար կը բա ցա յայ տօ -
րէն կը փաս տար կէ, որ սպա նու թիւն նե - 
րու պա տում նե րուն ներ կայ հե տապըն -
դու մը Ա ղէ տի տա րո ղու թիւ նը չի մեղ -
մաց ներ (« մար դիկ կը փոր ձեն փաս տել, 
որ բնաջն ջու մը իս կա պէս տե ղի ու նե -
ցաւ, որ այս քան թի ւով մա հեր պատ -
ճա ռեց, կար ծես թէ է ա կա նը այդ ըլ - 
լար»)։ Ը նդ հա կա ռա կը, այն են թադ րու -
թիւ նը, որ մարդ կր նայ փաս տել ցե ղաս -
պա նու թե ան ճշ մար տու թիւ նը ցե ղաս - 
պա նա կան կա մե ցո ղու թե ան վճ ռա կան 
մէկ ե րեսն է, ա ւե լի քան ազ դե ցիկ զէնք 
մը այդ կա մե ցո ղու թե ան դէմ։ Ա հա ե րե -
ւոյթ մը, զոր պէտք է հասկ նանք, ե թէ 
կ՚ու զենք ը մբռ նել Մար կի բա ցատ րու -
թիւ նը « ցե ղաս պա նու թե ան եւ Ա ղէ տի 
է ա բա նա կան տար բե րու թե ան» մա սին։  

Ինչ պէս Մար կը կը գրէր իր 2009ի 
հա տո րին՝ The Historiographic Perver- 
sionի մէջ, « ցե ղաս պա նա կան կա մե ցո -
ղու թիւ նը, այլ խօս քով, այն է, որ կ՚ու զէ 
ի րո ղու թիւ նը ջն ջել, ի րո ղու թիւ նը հաս -
տա տող ա րար քով ի սկ եւ ա նոր մի ջո -
ցով»։ Ան շուշտ «ար խի ւին ու ժը կա րե լի 
դար ձու ցած է ցե ղաս պա նա կան կա մե -
ցո ղու թիւ նը որ պէս այդ պի սին»14։ Ու -
րեմն, ե րբ Մար կը կը գրէ ցե ղաս պա- 
 նա կան կա մե ցո ղու թե ան մա սին որ պէս 
սու գի ար գե լանք մը, ա սի կա չի նշա նա -
կեր պար զա պէս ա պա ցոյց նե րու ծած -

կու մը կամ ճշ մար տու թե ան մեր ժու մը, 
օ րի նակ՝ թր քա կան պե տու թե ան ներ -
կայ ժխ տո ղա կա նու թե ան ձե ւով։ Ա ւե -
լի՛ն. ան նկա տի ու նի եր կու քայ լե րու 
բարդ խաղ մը, ո ւր կը ծած կո ւին ո րոշ 
ա պա ցոյց ներ, մինչ կ՚ըն դու նո ւի որ ցե -
ղաս պա նու թե ան ճշ մար տա ցի ու թիւ նը 
կա խե ալ է ա պա ցոյց նե րէն։ Ցե ղաս պա -
նա կան կա մե ցո ղու թիւ նը ի րա կա նու -
թե ան մէջ կը հաս տա տէ ար խի ւին ու- 
 ժը՝ ճշ մար տու թիւ նը սահ մա նե լու, եւ 
կ՚անդ րա դառ նայ, որ սպա նու թե ան 
կարգ մը հետ քեր մնա լու են ար խիւ նե -
րու մէջ, բայց բա ւա րար ա պա ցոյց կը 
ծած կէ, որ պէս զի կա րե նայ այդ հետ քե -
րը այլ պա տում նե րու մէջ վե րա փո խել. 
օ րի նակ, ծա նօթ է այն պա տու մը, ո րուն 
հա մա ձայն ան շուշտ սպա նու թիւն ներ 
ե ղած են, բայց ցե ղաս պա նա կան չէ ին, 
այլ՝ քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի մէկ 
մա սը, եւ բո լոր կող մե րը տա ռա պած են։ 
Ցե ղաս պա նա կան կա մե ցո ղու թե ան 
կա րե լի ու թե ան պայ մա նը, հե տե ւա բար, 
ար խիւ նե րուն խա ղա ցած հիմ նա կան 
դերն է պատ մա կան ճշ մար տու թե ան 
ար տադ րու թե ան մէջ՝ ար դի դա րաշըր -
ջա նի պատ մու թե ան դրա պաշտ (positi-
vist) կար գա վի ճա կին հա մա ձայն։ Ցե - 
ղասպա նա կան կա մե ցողու թիւ նը կա -
րիքն ու նի ար խի ւին, ի նչ պէս եւ պատ -
մու թե ան վեր ջի նէս կա խո ւա ծու թե ան՝ 
ի րո ղու թե ան ի րո ղակա նու թիւ նը փճա-
ց ընել կա րե նա լու հա մար. «Genocide is 
not a fact (Le génocide n’est pas un fait). 
Genocide is not a fact because it is the 
very destruction of the fact, of the notion 
of fact, of the factuality of fact»15։ Կըրկ -

14 Marc Nichanian, The Historiographic Perver-
sion, trans. Gil Anidjar, New York, Columbia 
University Press, 2009, էջ 11 (“The genocidal will, 
in other words, is that which wants to abolish the 
fact in and through the very act that establishes 
the fact”), 16 (“The power of the archive is what 
has made possible the genocidal will as such”)։

15 Ա նդ, էջ 1։ [ Թէ եւ հայ. «ի րո ղու թիւն» բա ռը կը 
թարգ մա նէ ֆրանս. fait (ա նգլ. fact) բա ռը (հմմտ. 
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նենք, որ ա սի կա չի պա տա հիր ո րով հե -
տեւ ցե ղաս պա նա կան կա մե ցո ղու թիւ -
նը կը յա ջո ղի ծած կել ամ բողջ փաս տա- 
 կան ա պա ցոյ ցը։ Ը նդ հա կա ռա կը՝ ցե -
ղաս պա նա կան կա մե ցո ղու թիւ նը կը 
հաս տա տէ ա պա ցոյ ցին ճշ մար տու թիւ -
նը որ պէս ի րո ղու թիւն, կ՚ըն դու նի որ այդ 
ճշ մար տու թիւ նը կր նայ գտ նո ւիլ ար- 
 խիւ նե րու մէջ, կը թաքց նէ ո րոշ ա պա -
ցոյց ներ եւ մնա ցե ալ ա պա ցոյց նե րը կը 
գոր ծա ծէ այլ ճշ մար տու թիւն նե րու  այլ 
ձե ւի պա տում նե րու հա մար։ Մար կին 
հա մար, ա սի կա ան զեղ չե լի, ան փր կե լի, 
վերջ չու նե ցող հա մա կարգ մըն է, ո րուն 
կա րե լի չէ մար տահ րա ւէր կար դալ՝ ան -
կա խա բար ա պա ցոյց նե րու թի ւէն, ո -
րուն մէջ ար գե լա փա կո ւած ենք իբ րեւ 
ո ւղ ղա կի հե տե ւանք այն ու ժին, զոր կը 
վե րագ րենք ար խի ւին, որ պէս աղ բիւ րը 
փաս տե րու ո րոնք կրնան ճշ մար տա լից, 
պատ մա կան պա տում ներ դառ նալ։  

The Historiographic Perversionի 
մէջ, պատ մու թե ան այս քն նա խօ սու -
թիւ նը իր ծայ րա գոյն աս տի ճա նին կը 
հաս նի։ Ա ղէ տը հնա րա ւոր է, ո ՛չ թէ ո -
րով հե տեւ պատ մու թիւ նը եր բեմն ան -
բա ւա րար է փաս տե լու կամ չի յա ջո ղիր 
փաս տել որ ցե ղաս պա նու թիւն ներ տե -
ղի կ՚ու նե նան. պէտք չէ յու սանք որ 
պատ մու թե ան ա ւե լի կա տա րե ալ կի -
րա ռում մը կամ ա ւե լի լի ա կա տար ար -
խիւ մը վեր ջա պէս պի տի հաս տա տէ 
ցե ղաս պա նու թե ան ճշ մար տա ցի ու թիւ -

նը։ Ա ւե լի ճիշդ՝ Մար կը կը փաս տար կէ, 
բա ցար ձակ կեր պով, որ ա ռանց ժա մա -
նա կա կից պատ մու թե ան գի տա կար -
գին, Ա ղէ տը մեր գիտ ցած ձե ւով ան - 
կա րե լի պի տի ըլ  լար։ Դար ձե ալ՝ ա սի կա 
չի նշա նա կեր, որ մար դիկ պի տի չըս -
պան նո ւէ ին։ Կը նշա նա կէ, որ ա նոնց 
մա հե րը ա նէ ա ցու մի պի տի չեն թար կը -
ւէ ին, ո րով հե տեւ այդ մա հե րուն ճշ մար -
տա ցի ու թիւ նը կա խում պի տի չու նե- 
 նար ա նոնց ար խի ւային եւ պատ մա -
կան հաս տա տու մէն, որ ի յա ռա ջա գու -
նէ ան կա րե լի է։  

 

Բ. ԱՂԷՏ՝ ՓՈՔՐԱՏԱՌ ԵՒ 
ԳԼԽԱԳԻՐ (DISASTER AND       
CATASTROPHE) 
Ա ղէ տի այդ ե րես նե րէն ան դին, բո լո րո -
վին տար բեր ու րիշ տա րո ղու թիւն մը 
կայ, զոր Մարկ ա նուղ ղա կի օ րէն վկա -
յա կո չեց Lossի մեր փո խա նա կու թե ան 
ըն թաց քին, քն նա դա տա բար յ ղո ւե լով 
Կրե սոս թա գա ւո րին եւ ա նոր որ դի ին 
շուրջ հիւ սո ւած Հե րո դո տո սի ծա նօթ 
հե քի ա թին եւ ա նոր հայ կա կան իւ րա -
ցում նե րուն16։ Կ՚ըն դու նիմ որ, այդ ժա -
մա նակ, այս քն նա դա տա կան մօ տե ցու - 
մը չհասկ ցայ, հե տե ւա բար Ա ղէ տի այս 
տար բեր տա րո ղու թիւ նը չկր ցայ ը մբըռ -
նել։ Ար դա րեւ, զիս տպա ւո րեց որ պէս 
տա րօ րի նակ շե ղում մը Ան տի գո նէ ի 
մեր քն նար կու մէն կամ, ա ւե լի ը նդ գըծ -
ւած կեր պով, իչ աչ քիս ե րեւ ցաւ որ պէս 
Ան տի գո նէ ին մարմ նա ւո րած ֆե մի -
նիստ քա ղա քա կա նու թե նէն խու սա -
փում մը, ի նպաստ հայ րե րու եւ որ դի- 

fait accompli « կա տա րո ւած ի րո ղու թիւն»), այս -
տեղ «ի րո ղու թիւն» չի թո ւիր լրիւ ար տա յայ տել ի -
մաս տը “Genocide is not a fact / Le génocide n’est 
pas un fait” նա խա դա սու թե ան մէջ։ Թե րեւս fact/ 
fait կա րե լի է հասկ նալ ու թարգ մա նել « տու ե ալ» 
(ա նգլ. given, “a known or established fact or 
situation”) ի մաս տով. Ծա նօթ թարգմ.]։ 

16 Kazanjian and Nichanian, “Between Genocide 
and Catastrophe”, էջ 143-144։
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 նե րու մա շած, այ րա պաշտ բնա նիւ թին։ 
Հե տե ւա բար գրե ցի. «Ե րա նի ժա մա նակ 
ու նե նայինք քն նար կե լու (...) դուստ րի 
մը մար գա րէ ա կան թա ղու մին տե ղա -
շար ժը ի նպաստ համր որ դի ի մը, որ իր 
ձայ նը կը գտ նէ եւ ազ գային գրա կա նու -
թիւն մը կը հիմ նէ։ Թոյլ տո՛ւր, որ չար 
որ դի ին կամ նոյ նիսկ իր հայ րը (քու բա -
ռե րովդ) «ա մայք նե րու ը նդ մէ ջէն» ա -
ռաջ նոր դող դուստ րին վտան գա ւոր 
դե րը ստանձ նեմ, եւ փոր ձենք վե րա -
դառ նալ Ան տի գո նէ ին»17։ Թէ եւ տա կա -
ւին կը կար ծեմ որ Մար կը ո րոշ չա փով 
խոյս տո ւաւ Ան տի գո նէ ի մէջ եւ ա նոր 
մի ջո ցաւ Ե սայե ան ըն թեր ցե լու ա րար -
քին լման ու ժէն, այ սու հան դերձ կը 
տես նեմ, որ Հե րո դո տո սի հե քի ա թին 
հայ կա կան իւ րա ցում նե րուն նկա տա -
մամբ ա նոր քն նա դա տա կան մօ տե ցու -
մին կա րե ւո րու թիւ նը չէ ի հասկ ցած։ 
Կար դա լէ ե տք սա կայն Մար կի այս մօ -
տե ցու մին լայ նա ծա ւալ ներ կա յա ցու մը 
Mourning Philology (2014) հա տո րին 
մէջ (ո ւր մեր փո խա նա կու թե ան ըն -
թաց քին Հե րո դո տո սի հե քի ա թին վե -
րա բե րե ալ կարճ բա ժի նը շատ ա ւե լի 
ըն դար ձակ փաս տար կու մի մը ար ժա -
նա ցած է), կա րո ղա ցայ հասկ նալ 
2000ին Մար կին ը սա ծին ո ղջ կա րե ւո -
րու թիւ նը18։ 

Mourning Philologyն ցոյց կու տայ, 
որ ԺԹ. դա րուն հայ մտա ւո րա կան նե -
րը հնա գի տա կան, բա նա սի րա կան եւ 
ազ գագ րա կան նոր մե թոտ նե րու հի -
ման վրայ՝ հայ ազ գի եւ ան շուշտ հայ -
կա կա նու թե ան բո լո րո վին նոր, ար դիա- 

 կան եւ իր ա կունք նե րով ը նտ րա նի ա -
կան հաս կա ցու թիւն մը ստեղ ծե ցին։ 
Վճ ռո րոշ կա րե ւո րու թիւն ու նի այն 
փաս տը, որ այս հայ կա կա նու թե ան նո -
րու թիւ նը թաք նո ւած էր հնօ րե այ, նոյ -
նիսկ յա ւեր ժա կան իր բնոյ թին մտա - 
ցա ծին պն դում նե րու տակ։ Նո րո վի ըս-
տեղ ծո ւա ծը ու րեմն ներ կա յա ցո ւած էր 
որ պէս շա տոնց գո յու թիւն ու նե ցած 
բան մը, որ մի այն վեր ջերս վե րագտ նը -

ւած էր. ա հա ի նչ որ Մարկ «ինք նա-ազ -
գագ րա կան ծրա գիր» (auto-ethnogra- 
phic project) կը կո չէ եւ որ կա պեր ու նի 
ու րիշ նե րու կող մէ «ա ւան դու թե ան հը- 
նա րում» (invention of tradition) կո չո ւա -
ծին հետ19։ Ա հա ւա սիկ ը նտ րա նի նե րու 
կող մէ ԺԹ. դա րուն ստեղ ծո ւած ու Ի. 
դա րուն կա տա րե լա գոր ծո ւած հայ կա -
կա նու թե ան խոր հա կա սու թիւ նը, ի նչ -
պէս Մար կը բազ միցս կը նշէ. ե թէ մըշ - 
տա գոյ էր, ին չո՞ւ ը նտ րա նի նե րը պէտք 
է ա ռա ջադ րէ ին զայն։ Ին չո՞ւ կ՚ու զէ ին 
ան պայ ման ժո ղո վուր դին սոր վեց նել թէ 
ի ՛նչ կը նշա նա կէ հայ ըլ լալ, ե թէ ժո ղո -

17 Ա նդ, էջ 145։
18 Հա մե մա տել ան դ, էջ 143-145 եւ Nichanian, 
Mourning Philology, էջ 37-40։

19 Nichanian, Mourning Philology, էջ 37։ Տե՛ս Eric 
Hobsbawm and Terence Ranger, eds., The 
Invention of Tradition [Ա ւան դու թե ան հնա րու մը], 
Cambridge, Cambridge University Press, 2012 
(1983)։

Mourning Philologyն ցոյց կու գտայ, որ 
ԺԹ. դա րուն հայ մտա ւո րա կան նե րը 
հնա գի տա կան, բա նա սի րա կան եւ 
ազգագ րա կան նոր մե թոտ նե րու 
հիման վրայ՝ հայ ազ գի եւ ան շուշտ 
հայ կա կա նու թե ան բո լո րո վին նոր, 
արդիա կան եւ իր ա կունք նե րով 
ընտրա նի ա կան հաս կա ցու թիւն մը 
ստեղ ծե ցին։
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վուր դը մշ տա պէս եւ ար դէն ի սկ հայ  
էր։ Ա սի կա ա ռա ջին ի մաստն է «ա ղէ- 
տ»ին (disaster), ո րուն Մարկ յա ճախ 
կ՚ակ նար կէ, իբ րեւ հայ մտա ւոր պատ -
մու թե ան հիմ նա կան յատ կա նիշ. ը նտ -
րա նի նե րը հայ ըլ  լա լու ժո ղովր դային 
գի տակ ցու թե ան պա կա սը կամ կո րուս -
տը ներ կա յա ցու ցած են որ պէս ա ղէտ, 
կամ գրե թէ ա ղէտ, որ մէ ժո ղո վուր դը 
պէտք է փր կո ւի։ Սա կայն, «ա ղէտ»ի 
երկ րորդ եւ նոյ նիսկ ա ւե լի նշա նա կա -
լից ի մաստ մը նաեւ կը բնո րո շէ այս 
հնա րո ւած ա ւան դու թիւ նը։ Այս ե րկ -
րորդ ա ղէ տը բնաւ ա ղէ տա ւոր չէր ե րե -
ւեր ԺԹ. դա րու հայ մտա ւո րա կան նե- 
 րուն, թէ եւ այդ պի սին պի տի դառ նար 
ա նոնց գոր ծին հե տե ւանք նե րը ժա ռան -
գող նե րուս. ա նոնց հնա գի տա կան, բա -
նա սի րա կան եւ ազ գագ րա կան ծրա - 
գիր նե րը խտա ցան հայ «բ նիկ»ի կեր -
պա րին ա րե ւե լա պաշտ ու ցե ղա պաշտ 
հնա րու մին շուրջ։  

Այս ի նք նա-ազ գագ րա կան ծրագ- 
 րին պատ մո ղա կան կա ղա պա րը – ի նչ -
պէս Մար կը փոր ձեց ին ծի բա ցատ րել 
Lossի մեր փո խա նա կու թե ան մէջ – ԺԹ. 
դա րու ո րոշ հայ մտա ւո րա կան նե րու 
մտա սե ւե ռումն էր Լի դի ոյ թա գա ւոր 
Կրե սո սի եւ իր համր որ դի ին վե րա բե -
րե ալ Հե րո դո տո սի պա տու մին նկատ -
մամբ։ Ի նչ պէս Մարկ ա ւե լի ամ բող ջա- 
 կան ձե ւով կը բա ցատ րէ Mourning Phi- 
lologyի մէջ, « համր որ դի ին այս պատ -
մու թիւ նը մտա սե ւե ռում դար ձաւ ԺԹ. 
դա րու ա րե ւե լա հայե րուն հա մար», օ -
րի նակ՝ Ներ սէս Աշ տա րա կե ցի (ա պա -
գայ) կա թո ղի կո սին 1829ին եւ Խա չա - 
տուր Ա բո վե ա նին 1830ա կան թո ւա -
կան նե րուն եւ դար ձե ալ 1841ին.  

Իր Պատ մու թե ան մէջ (Գիրք Ա, 
գլուխ 85), Հե րո դո տոս կ՚ը սէ, թէ Լի դի ոյ 
Կրե սոս թա գա ւո րը (որ մե ռած է Ք.Ա. 
546 թո ւա կա նին) համր զա ւակ մը ու -
նէր։ Թա գա ւո րը ա մէն մի ջո ցի դի մած է 
զին քը բժշ կե լու հա մար, բայց ի զուր։ 
Մին չեւ ի սկ պատ գա մա ւոր ներ ղր կած է 
Դել փէ, Պիւ թի ային հարց նե լու հա մար 
թէ ի ՛նչ պէտք է ը նել։ Պիւ թի ային պա -
տաս խա նը ե ղած է. « Մի փա փա քիր 
զաւ կիդ ձայ նը լսել եր դի քին տակ։ Ը նդ -
հա կա ռա կը՝ յոյսդ ա նոր վրայ դի՛ր որ 
եր բեք շրթ նե րը չբա ցո ւին։ Ո րով հե տեւ 
պի տի սկ սի խօ սիլ այն օ րը, ե րբ քու ապ -
րիլդ կամ մեռ նիլդ պի տի ո րո շո ւի։ Ա ւե լի 
ո ւշ, Մեծն Կիւ րո սի պար սիկ նե րը յար- 
 ձա կում գոր ծե ցին Լի դի ոյ թա գա ւո րու -
թե ան վրայ։ Վճ ռա կան ճա կա մար տին 
ըն թաց քին, որ ա ւե րեց Կրե սո սի թա գա -
ւո րու թիւ նը, իր վեր ջին միջ նա բեր դին 
կոր ծա նու մով, զի նո ւոր մը նշ մա րեց 
թա գա ւո րը եւ սուր վեր ցուց զին քը 
սպան նե լու հա մար։ Կրե սոս չփոր ձեց  
ի սկ պաշտ պա նո ւիլ։ Ա մէն ի նչ կոր սը -
ւած էր, վեր ջա ւո րու թիւ նը հա սած է ր։ 
Համր որ դին, որ չէր խօ սած ծնած օ րէն 
ի վեր, սար սա փե ցաւ այդ տե սա րա նին 
առ ջեւ։ Բե րա նը բա ցաւ ու կե ան քին 
մէջ ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով մարդ -
կային բա ռեր ար ձա կե լով, պո ռաց. « Մի՛ 
մեռց ներ։ Կրե սոսն է»։ Հե րո դո տոս կ՚ա -
ւելց նէ, թէ ատ կէ ե տք, մունջ որ դին շա -
րու նա կեց խօ սիլ մին չեւ կե ան քին 
վեր ջը20։ 

Մարկ յե տոյ կը փաս տար կէ, որ 
Ներ սէս ե պս. եւ Ա բո վե ան այս հե քի ա -
թին ազ գայ նա կան թիւր մեկ նա բա նու -
թիւն մը ա ռա ջադ րած են.  
20 Nichanian, Mourning Philology, էջ 37-38։
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Ինչ պէս Ներ սէս կա թո ղի կո սը իր -
մէ ա ռաջ, Ա բո վե ա նը սխալ մեկ -
նա բա նեց։ Պէտք ու նէր սխալ մեկ- 
 նա բա նե լու։ Պէտք ու նէր հա ւա -
տա լու, որ որ դին պո ռաց իր հայ -
րը փր կե լու հա մար։ Ե րբ որ դին 
բե րա նը կը բա նայ, սա կայն, այ -
լեւս կա րո ղու թիւն չու նի ո չինչ 
փր կե լու։ Վախ ճա նը ար դէն հա -
սած է։ Բե րա նը կը բա նայ խօ սե -
լու, ո րով հե տեւ իր հայ րը կը մեռ - 
նի իր ի սկ աչ քե րուն առ ջեւ։ Հե րո -
դո տոս կը թե լադ րէ, ա ւե լի՛ն, որ 
հայ րը թոյլ կու տայ, որ սպան նեն 
զինք, ո րով հե տեւ յու սա հատ է (...)։ 
Ա բո վե ան բան չ՚ու զեր գիտ նալ 
այդ մա սին։ (...) Պատ մու թե ան ազ - 
գայ նա կան տար բե րա կը (...) պատ- 
 մը ւա ծը այն պէս կը հասկ նայ, որ 
որ դին հայ րը ա ղէ տէն կը փր կէ։ 
(...) Եւ սա կայն ի նչ որ ամ բողջ 
պատ մու թիւ նը կ՚ը սէ, ի նչ որ Ա -
բովե ա նի մտա սե ւե ռու մը կ՚ը սէ, 
այն է, որ որ դին ա ղէ տը կը փր կէ, 
կը փր կէ հօր ա ղէ տը (the son 
saves the father’s disaster)։ Եւ ե -
թէ այս մէ կը ճիշդ է, Հե րո դո տո սի 
փոք րիկ հե քի ա թը Ա բո վե ա նի ա -
նոր ը սել տո ւա ծին ճիշդ հա կա -
ռա կը կ՚ը սէ21։ 

Հա ւա տա լով, թէ որ դին կը փր կէ 
հայ րը, ե րբ ի րա կա նու թե ան մէջ որ դին 
կը խօ սի հօր մա հո ւան մա սին, թե րեւս 
նոյ նիսկ յի շո ղու թե ամբ կը յա ւեր ժաց նէ 
իր մա հը, Ա բո վե ան կառ չած է պատ -
մու թե ան մէկ տար բե րա կին, որ հիմ նո -
ղա կան հայ րու թիւ նը փր կե լու յոյ սը կը 
պա հէ։ Այս պէս, պատ մու թե ան թիւր 
մեկ նա բա նու թե ամբ, Ա բո վե ան կը 

ստեղ ծէ հիմ նո ղա կան հայ րու թե ան մը 
ա ռաս պե լը՝ այդ հայ րու թե ան մա հո ւան 
դէմ յան դի ման։ Այդ մա հո ւան իր մեր -
ժու մով, ազ գը կը հիմ նո ւի «ընդ հա տ -
ւած» կամ «ան կա րե լի սուգ»ի մը վրայ, 
հե տե ւա բար՝ «ա ղէտ»ի մը վրայ22։ «Այս 
հռե տո րու թիւ նը բազ միցս պի տի կըրկ -
նը ւի», կը պն դէ Մարկ, ԺԹ. դա րու բա -
նա սէր նե րուն եւ ազ գագ րա գէտ նե րուն 
եւ ա պա՝ Չա րեն ցի, Մա հա րի ի, Յա կոբ 
Օ շա կա նի եւ Զա րեհ Որ բու նի ի կող մէ, 
ու Ի. դա րաս կիզ բին իր յո ռե գոյն կեր -
պով՝ Կոս տան Զա րե ա նի եւ Մե հե անի 
խում բին կող մէ23։ Ա նոնք, ո րոնք կը հա -
ւա տան, որ հայ րը կր նայ փր կո ւիլ որ -
պէս զի ա զգ մը հիմ նո ւի, յանձ նա ռու 
կ՚ըլ լան հայ րիշ խա նա կան ազ գայ նա -
կա նու թե ան մը, որ պէտք է միշտ ա ղէ -
տէ պաշտ պա նէ մեզ։ Եւ սա կայն, այդ 
հա ւա տա ւոր նե րը դա տա պար տո ւած 
են ա ղէ տի ե րկ րորդ տե սակ մը վե րար -
տադ րե լու, զոր չեն յա ջո ղիր տես նել. 
հայ րա կան հիմ նադ րու թիւն նե րը, ը ստ 
է ու թե ան, ա ղէ տա լի ե ն։ 

Այս ա ղէ տա ւոր հայ րա կան ազ գայ -
նա կա նու թիւ նը ծաղ կած է հայ կա կան 
հնա գի տու թե ան, բա նա սի րու թե ան, 
բանա հիւ սու թե ան եւ գրա կա նու թե ան 
ԺԹ. դա րու եւ վաղ Ի. դա րու գիւ տա -
րար նե րուն մօտ, ո րոնք ի րենք զի րենք 
ա րո ւես տա կա նօ րէն ձե ւա ւո րած են իբ -
րեւ հա րա զատ հայ կա կան քա ղա քա- 
կր թու թե ան, լե զո ւի ու մշա կոյ թի յայտ -
նա գոր ծող նե րը։ Ազ գայ նա կան ի մա ցու -
թե ան յա տուկ պա տում նե րուն դե րա- 
կա տա րը բնի կի կեր պարն է ր՝ հա րա -

21 Ա նդ, էջ 47-48։

22 Ա նդ, էջ 49։
23 Ա նդ, էջ 48-49։ Զա րե ա նի ու Մե հե անի մա սին, 
տե՛ս ան դ, էջ 15-35, 225 եւ յա ջորդ ներ։
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զա տօ րէն հայ, յա ւեր ժա կան եւ հիմ -
նադ րա կան, մա քուր։ Ա նոնք փոխ ա- 
 ռած են ա րե ւե լա բա նու թե ան (Է տ ուըրտ 
Սայի տի կող մէ լա ւա գոյնս քն նա դա տ -
ւած) եւ ցե ղա պաշ տու թե ան (նոյն մտա -
ւո րա կան նե րուն կող մէ այդ շր ջա նին 
շր ջա նա ռու թե ան մէջ գտ նո ւող Նից չէ ի 
հա կա սե մա կան եւ ա րի ա կան թիւր 
մեկ նա բա նու թիւն նե րէն քա ղուած) բո -
լոր մե թոտ նե րը՝ այս բնի կը «յայտ նա բե -
րե լու» եւ ա պա « ժո ղո վուր դը» մղե լու, 
որ ըն դու նի զայն։ Ժո ղո վուր դին իր ո ՞վ 
ըլ  լա լը սոր վեց նե լու ան հե թե թու թիւ նը 
Մար կին զար գա ցու ցած փաս տար կու -
մին ա ռանցքն է Mourning Philologyի 
մէջ. 

Զիս ա ռինք նո ղը փաս տար կին 
ան հե թու թիւնն է [բ նի կին հա րա -
զա տութե ան մա սին] եւ, մի եւ նոյն 
ժա մա նա կը, ա նոր ար տա կար գը 
հզօ րու թիւ նը, ա նոր գոր ծած ու -
ժը, ա նոր ծայ րայե ղօ րէն բնա կան, 
բա ցա յայտ բնոյ թը, եւ այն ի րո -
ղու թիւ նը, որ այս բո լո րի հե տե -
ւան քով, ձե ւա կեր պող ներ գոր- 
 ծու թիւն մը ու նէր ազ գային ե րե -
ւոյ թի ամ բող ջու թե ան վրայ ա նոր 
ար տա յայ տու թե ան պա հէն ի սկ 
եւ նոյ նիսկ ան կէ ա ռաջ, քա նի որ 
ի յա ռա ջա գու նէ ձե ւա ւո րեց քա նի 
մը սե րունդ շատ հմուտ, ազ դե ցիկ 
մար դոց աշ խա տան քը։ Բայց ան -
շուշտ գրե ցի « փաս տար կին ան -
հե թեթու թիւն»ը։ Ին չո՞ւ մէ կը պէտք 
է հա ւա քէ եւ շր ջա գա յու թե ան 
մէջ դնէ բան մը որ ի նք նին գո յու -
թիւն ու նի։ Ին չո՞ւ բա նա սի րա կան 
նիւ թի շր ջա գա յու թիւ նը «ազգ»ը 
պէտք է փր կէ ա ղէ տէ, ա ւե րէ եւ 
ան տար բե րու թե նէ։ Ա ւե լի՛ն. ի ՞նչ 

ա ղէ տի մա սին է խօս քը։ Յս տակ 
չէ՞, որ բա նա սի րու թե ան մի ջամ -
տու թիւնն է, որ « բա նա ւոր ա ւան -
դու թիւն»ը եւ « տե ղա կան սո վո- 
 րու թիւն ներ»ը կ՚ի ջեց նէ վկա նե -
րու եւ բե կոր նե րու ի րենց կար -
գա վի ճա կին, որ կը նշա նա կէ, զոյգ 
պա րա գա նե րուն, հետ քե րու եւ 
ա ւե րակ նե րու։ Բայց, հա կա ռակ 
այս ան հե թե թու թե ան, «ազ գա- 
յին»ը կազ մա ւո րո ւե ցաւ մեր աչ -
քին առ ջեւ այս փաս տար կին մի -
ջո ցաւ։ Այն պա հէն սկ սե ալ, ե րբ 
«ազ գային»ը կը կազ մո ւի եւ ազ -
գագ րա կան ազ գը կը պար տադ րէ 
ի նք զինք մար դոց մտ քին մէջ, հա -
ւա քա կան ձե ւե րու ան ցե ա լը ջըն-
ջե լով ան հետ, փաս տար կը ու րիշ 
բան չէ, քան ազ գայ նա կա նու- 
 թե ան փաս տար կը24։ 

Այս ծրագ րին ցե ղա պաշ տու թիւ նը 
կ՚ար ժա նա նայ յա տուկ ը նդ գծու մի 
Mourning Philologyի մէջ՝ Զա րե ա նի 
տար բե րա կին սպա նիչ ար ժե ւոր մամբ.   

Հե տե ւա բար, Զա րե ան կ՚ե րա զէ 
աշ խարհ մը, ո ւր հայը պի տի « կա -
րո ղա նայ կեր տել իր եր կի րը ը ստ 
իր ի րա կան, ան խառն հո գու պատ- 
 կե րա ւո րու մին»։ Ո ՞ւր պի տի գըտ -
նը ւի ա մէն խառ նուր դէ զերծ այս 
մա քուր հո գի ի է ու թիւ նը, ե թէ 
փաս տը այն է, որ խառ նուր դը 
հոն էր ի սկզ բա նէ։ Ու ժի կա մե ցո -
ղու թիւ նը, հոս, մաք րազտ ման կա - 
մե ցո ղու թիւն է կամ, ա ւե լի ճիշդ, 
ի նք նա մաք րազտ ման։ Այս պա -
րա գային, մեր մէջն է այս «ան -
խառն հո գի»ի «օ տար», ան մա - 
քուր տար րը, չենք կր նար յ ղել 

24 Ա նդ, էջ 58-59։
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զայն ար տա քին վայ րի մը կամ 
սկզ բուն քի մը։ Դժ բախ տա բար 
լաւ գի տենք թէ բնա զան ցա կան 
մաք րազ տու մի այդ ե րա զանք նե -
րը ո ՛ւր ա ռաջ նոր դած են մարդ -
կու թիւ նը Ի. դա րու եր կայն քին25։  

Երբ Զա րե ան այս « մաք րազտու-
մ»ը կը պատ կե րաց նէ «առ նա կա նօ րէն, 
ա ռանց կա նա ցի յու զու մի», ի նչ պէս կը 
գրէ իր Բան կօօ պը եւ մա մու թի ոս կոր -
նե րը ա նա ւարտ վէ պին մէջ (1931-
1933), կ՚ի րա գոր ծէ Ա բո վե ա նի՝ Հե րո դո- 
 տի հայ րիշ խա նա կան ըն թեր ցու մը, եւ 
ա ղէ տա լի օ րէն հայ րը կը հաս տա տէ 
հայ կա կան ազ գայ նա կա նութե ան հիմ -
քին մէջ26։  «Ա րո ւես տի հա մար. Հա յուն 
Յի սու սը» (1914) յօ դո ւա ծին մէջ, Զա ր- 
ե ան այդ հայ րիշ խա նու թիւ նը կ՚ընդ լայ -
նէ ժա մա նա կաշր ջա նի սո վո րա կան 
հա կա սե մա կա նու թե ամբ։ Իր բա ռե րով՝ 
«Յի սու սը իս կա կան ստեղ ծա գոր ծի եւ 
ի նք նաս տեղ ծի մե ծա շուք օ րի նակն է։ 
(...) Տա րօ րի նակ, հո յա կապ ճի գով մը, 
ան ո չն չա ցուց, մաք րեց ու սպան նեց 
այն որ իր ա րիւ նին, հոգ ւոյն եւ մարմ -
նին թու լու թիւ նը կը կազ մէր՝ ՍԵ ՄԱ -
ԿԱ ՆՈՒ ԹԻՒ ՆԸ։ (...)։ Սե մական ցե ղը 
ստո րա դաս ցեղ մըն է. ան կա նա ցի է եւ 
նիւ թա պաշտ (...)։ Յի սու սը հա կահ րե ան 
է։ (...) Յի սու սի հար ցը մտեր մօ րէն կա պ-
 ւած է հայ ազ գի մտա ւո րա կան եւ հո -
գե կան ա պա գայ կե ան քի բախ տին 
հետ»27։ Ա ւե լի՛ն. Զա րե ան այս հայ րիշ -

խա նա կան, հա կա սե մա կան «ինք նա-
մաք րազ տում»ը կը կա պէ հայ հո ղի 
վրայ թա փո ւած հայ ա րե ան հետ, են -
թադ րա բար Ա ղէ տի ըն թաց քին։ Դար-
ձե ալ մէջ բե րե լով Բանկօօպէն, «ա մէն 
մի ստեղ ծա գոր ծա կան ճիգ ցա ւի եւ ա -
րիւ նի մի հետք է թող նում, բայց ա րիւ -
նը խառ նո ւե լով հո ղին՝ ա րթ նաց նում է 
նրա կեն սա կան ու ժե րը եւ ցա ւը՝ այդ 
կեն սա կան ու ժե րի մի ջից դուրս է ժայթ -
քեց նում ծա ղի կը։ Հայ ա րիւ նը հայ ե րկ -
րի վրայ թա փո ւել է ա ռա տօ րէն, մա- 
 տա ղը մա տու ցո ւած է բա զում ան գամ, 
ժա մա նա կը ե կել է, ե րբ գե րա գոյն ճի -
գով, տե ւա կան եւ քրտ նա թոր աշ խա -
տան քով, այդ ա րիւ նի մի ջից պէտք է 
ծաղ կեց նել ճա ռա գայթ նե րի եւ գոյ նե րի 
հրաշ քը, կեր տել նոր ցե ղը եւ վե րա կեն -
դա նաց նել նոր ան հա տը»28։ Ինչ պէս 
Նշա նե ան կ՚ա ւելց նէ, «ե թէ Զա րե ան կը 
խօ սի Ա ղէ տի ըն թաց քին թափո ւած ա -
րիւ նին մա սին (...) կր նա՞մ խոս տո վա նիլ, 
իմ կար գիս, որ այս տե սա կի տրա մա -
բա նու թիւն, մէկ խօս քով, պար զա պէս 
ա մօ թա լի կը գտ նեմ»29։ Զա րե ան փաս -
տօ րէն Ա ղէ տը կը տօ նէ որ պէս հնա րա -
ւո րու թե ան մաք րազտող պայ ման մը 
հա րա զա տօ րէն հա յուն հա մար։ 

ԺԹ. դա րու հայ կա կան ազ գայ նա -
կա նու թե ան հայ րիշ խա նա կան «ա ղէ-
տ»ին այս կա պը Ի. դա րու հայ կական 
ազ գայ նա կա նու թե ան յա տուկ ցե ղա -
պաշ տու թե ան հետ, եր կու քին մի ջեւ 

25 Ա նդ, էջ 234։ Զա րե ա նէն մէջ բե րու մին հա մար, 
տե՛ս Կոս տան Զա րե ան, Բան կօօ պը եւ մա մու թի 
ոս կոր նե րը, Ան թի լի աս, Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ Կա -
թո ղի կո սու թիւն, 1987, էջ 269։ Մե հե ան հան դէ -
սէն թարգ մա նո ւած հա տո ւած նե րուն հա մար, 
տե՛ս Nichanian, Mourning Philology, էջ 268-299։
26 Ա նդ, էջ 297։ Տե՛ս Բան կօօ պը, էջ 305-306։

27 Տե՛ս Կոս տան Զա րե ան, «Ա րո ւես տին հա մար. 
Յի սու սի հար ցը», Մե հե ան, Փետ րո ւար 1914, էջ 
18-19։ Ա նգ լե րէն թարգ մա նու թե ան հա մար, տե՛ս 
Nichanian, Mourning Philology, էջ 273-276։ 
28 Տե՛ս Զա րե ան, Բան կօօ պը, էջ 302։ Nichanian, 
Mourning Philology, էջ 296։
29 Nichanian, Mourning Philology, էջ 235։
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միջ նոր դը ըլ  լա լով Ա ղէ տը (որ ու րեմն 
ներ կա յա ցո ւած է որ պէս փր կա րար, 
քա ւող դէպք), կը բա ցա յայ տէ Ա ղէ տին 
միւս ե րե սը, զոր Մար կը փոր ձած էր 
բա ցատ րել ին ծի Lossի մեր փո խա նա -
կու թե ան ըն թաց քին եւ շուրջ քսան տա- 
 րի ե տք կա րո ղա ցայ հասկ նալ զայն, 
շնոր հիւ Mourning Philologyի։ Հայ կա -
կան ազ գայ նա կա նու թիւ նը կը կրկ նէ Ա -
ղէ տը։ Ա ղէ տա լի եւ ա ղէ տա բեր է ե րբ 
այս ձե ւը կ՚որ դեգ րէ։ Կա՞յ ար դե օք ու րիշ 
ձեւ մը։  

 

Գ. Ա ՂԷՏԻՆ ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆԸ 
Ե թէ ճիշդ է, ի նչ պէս Մար կը կ՚ը սէ բնա -
բա նիս մէջ, որ պէտք ու նինք հասկ նա -
լու « ցե ղաս պա նու թե ան եւ Ա ղէ տի է ա - 
բա նա կան տար բե րու թիւ նը, որ պէս զի 
Ա ղէտն ի սկ, ա նոր ա ղէ տային տա րո -
ղու թիւ նը եր բեք չմոռ ցո ւի», ի ՞նչ պի տի 
ըլ  լայ այն ա տեն այդ «ա ղէ տային տա -
րո ղու թե ան» յի շո ղու թիւ նը։ Մար կը 
մերթ ը նդ մերթ կը վկա յա կո չէ նման յի -
շո ղու թե ան մը կա րի քը, հե տե ւա բար 
նաեւ հնա րա ւո րու թիւ նը իր գոր ծին 
մէջ։ Օ րի նակ՝ Lossի մեր փո խա նա կու -
թե ան մէջ, ան կը գրէ հե տե ւե ա լը. «Ա -
ղէ տը գա լիք է, ա պա գային հա մար է, 
Zu-kunftն է, դեռ պէտք է պա տա հի, 
պէտք է աշ խա տինք, որ պա տա հի»30։ 
Mourning Philology սկբ նա կան է ջե րուն 
մէջ, կը թե լադ րէ, որ « թե րեւս ի վեր ջոյ 
պի տի յա ջո ղինք սու գը ա զա տագ րել 
բա նա սի րու թե նէն եւ ա ղէ տին ամ բող -
ջա կան տա րո ղու թիւ նը խո րա չա փել», 
ի սկ վեր ջա ւո րու թե ան կը յայ տա րա րէ. 

« Պէտք է սոր վինք ա զա տագ րել ա ղէ -
տային սու գը, սու գին սու գը, բո լոր 
շփոթ նե րէն ո րոնց կը յանձ նո ւի սի րայօ -
ժար։ Պէտք է սոր վինք փր կել սու գը, 
այս ձե ւով, ի նքն իր մէ»31։ Ի ՞նչ « գործ» 
պէտք է կա տա րել ու րեմն, որ պէս զի Ա -
ղէ տը պա տա հի։ Ի ՞նչ տեսք պի տի ու նե -
նար, ի նչ պէ՞ս պի տի հն չէր կամ ի նչ պէ՞ս 
պի տի զգա ցո ւէր «ա ղէ տին ամ բող ջա -
կան տա րո ղու թիւ նը»։ Ի ՞նչ պէտք է 
«սոր վինք», որ պէս զի «ա զա տագ րենք 
ա ղէ տային սու գը»։ Ի նչ պէ՞ս սու գը կըր -
նայ փր կո ւիլ «ինքն իր մէ»։ Մարկ չի յօ -
ժա րիր այս հար ցում նե րուն ո ւղ ղա կի 
պա տաս խան ներ տա լու իր գոր ծին մէջ, 
թե րեւս ո րով հե տեւ (իր բա ռե րով ը ս -
ւած) բնազ դա բար կը խու սա փի «ա մէն 
ին չէ որ կր նար լա ւա տե սու թե ան հան -
գա մանք ու նե նալ, որ այս հար ցե րուն 
դէմ յան դի ման՝ կր նար տե ղի տալ քա -
ղա քա կան վե րա սահ մա նու մի»32։ Ու -
րեմն, քա նի որ բաժ նե կից չեմ այդ 
խու սա փու մին, փոր ձեմ պա տաս խան 
մը բա նա ձե ւել։  

 Մար կը կը թե լադ րէ, որ « հայ կա -
կան»ի գա ղա փարն ի սկ, այ սօր, «բը -
նիկ»ի հնա խօ սա կան, բա նա սի րա կան 
եւ ազ գագ րա կան գիւ տին հե տե ւանք -
նե րէն մէկն է։ Ցոյց կու տայ, ի մի ջի այ -
լոց, թէ ի նչ պէ՞ս այս գիւ տը ե ՛ւ ա րե ւե- 
 լա բա նու թե նէն կա խե ալ է, ե ՛ւ ը ստ է ու -
թե ան ցե ղա պաշտ է, ու ի վեր ջոյ, կը բա -
ցատ րէ որ ա նոր ա մե նա սոս կա լի ար - 
տա յայ տու թիւ նը Ա ղէ տի վե րոյի շե ալ 
սահ մա նումն է ո ՛չ թէ որ պէս մա հո ւան 
մա հը, այլ որ պէս մաք րազ տո ւած 

30 Kazanjian and Nichanian, “Between Genocide 
and Catastrophe”, էջ 128։

31 Nichanian, Mourning Philology, էջ 71, 237։
32 Kazanjian and Nichanian, “Between Genocide 
and Catastrophe”, էջ 146։
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կեան քի մը քա ւիչ սկզբ նա ւո րու թիւ նը։ 
Փաս տօ րէն, ու րեմն, ազ գայ նա կա նու -
թիւ նը Ա ղէ տին պէտք ու նի « հայ կա -
կան»ի մտա ցա ծին մաք րազ տու թե ան 
կե անք տա լու. Ա ղէ տով է որ « հայ»ն ու 
« հայ կա կան»ը կը ծաղ կին։  Այս ազ գայ -
նա կա նու թիւ նը ա ղէ տային տա րո ղու -
թե ան յի շո ղու թիւն չէ, այլ ա ղէ տային 
տա րո ղու թե ան մէկ մաս նիկն է։ Թե -
րեւս, ու րեմն, ա ղէ տային սու գը ա զա -
տագ րող Ա ղէ տի յի շո ղու թիւն մը պի տի 
աշ խա տէր հաս տա տել որ, ի նչ պէս 
Մարկ կը գրէ Զա րե ա նի իր քն նա դա -
տա կան ար ժե ւոր ման մէջ, « խառ նուր -
դը կայ սկիզ բէն ի սկ»։ Թե րեւս ի նչ որ 
Ա ղէ տը իր բո լոր տա րո ղու թիւն նե րով 
(թէ՛ մա հո ւան կոր ծա նու մով եւ թէ՛ քա -
ւու թե ան ե րա զով) սպան նած է եւ ի նչ 
որ պէտք է յի շո ւի՝ ան-Հայն է, ան-հայ -
կա կանը։  

Յու նա րէն ἀν- (an) նա խա դաս մաս -
նի կը կը նշա նա կէ «ոչ», «ա ռանց» կամ 
« պա կաս»։ Ո րոշ ի մաս տով, an-ը կը 
ժխտէ այն ար մա տը, ո րուն կա պո ւած է 
որ պէս նա խա դաս մաս նիկ, բայց նաեւ 
կը պահ պա նէ ար մա տը, զայն իր ստեղ -
ծած նոր բա ռին մէջ ներ մու ծե լով։ Ի ՞նչն 
է պահ պա նո ւա ծը։ Ար մա տէն պակ սա -
ծը, ի նչ որ կր նայ նաեւ ձեւ մը ըլ  լալ 
մտա ծե լու թէ ի ՛նչ էր ար դե օք որ կը 
պակ սէր ու կը պա հան ջո ւէր։ Օ րի նակ՝ 
առ նենք ան գլե րէն anarchy («ա նիշ խա -
նու թիւն») բա ռը։ Anը կը ժխ տէ archy 
ար մա տը, որ կու գայ յու նա րէն αρχης 
կամ archa ար մա տէն («իշ խա նու թիւն» 
կամ «իշ խան»)։ Այդ ար մա տը իր կար -
գին կապ ու նի arkhéի հետ («սկզբ նա ւո -
րու թիւն» կամ « ծա գում») եւ կր նայ նա- 
եւ գտ նո ւիլ patriarchy (« հայ րիշ խա նու -

թիւն») բա ռին մէջ։ Archa եւ arkhé ար -
մատ նե րուն կը հան դի պինք նաեւ բա -
ռե րուն այն հա մաս տե ղու թե ան մէջ, 
որ մէ սե րած է archive բա ռը. arkheion, 
որ կը նշա նա կէ archonնե րու (դա տա -
ւոր նե րու) օ ճա խը, այ սինքն՝ ա նոնց ո -
րոնք պե տու թե ան եւ օ րէն քի փաս տա- 
 թուղ թե րը կը տնօ րի նէ ին ու կը պա-
 հէ ին33։ Anarchyի anը կը ժխ տէ իշ խա -
նը եւ կը մեր ժէ են թադ րե ալ ծա գու մը, 
բայց նաեւ փաս տա թուղ թե րը կ՚ա զա -
տագ րէ archonնե րէն ու ի րենց arkheion-
էն, եւ կը ծա ռայէ իբ րեւ յի շե ցում այն 
ի րո ղու թե ան, որ ի վեր ջոյ կր նանք ցան -
կալ տար բեր կեն սա ձեւ մը, մեր ան ցեա- 
 լի տպա ւո րու թիւն նե րով ապ րե լու ու -
րիշ կերպ մը։ Ե թե կր նանք յի շել, թէ Ա -
ղէ տը ո ՛չ մի այն հայե րու սպա նու թիւնն 
էր, այլ նաեւ հա յուն վեր կա յա ցու մը իբ -
րեւ բան մը որ հայե րը եր բեք չէ ին ե -
ղած (հա րա զատ, մա քուր, յա ւեր ժա կան 
եւ հիմ նո ղա կան բնիկ ներ), ու րեմն թե -
րեւս կա րե նանք «ա ղէ տին ամ բող ջա -
կան տա րո ղու թիւ նը խո րա չա փել», որ 
պի տի նշա նա կէր՝ սգալ բո լոր այն ձե ւե -
րուն հա մար, ո րոնց ը նդ մէ ջէն չա փէն 
ա ւե լի դար ձած ե նք ի նչ որ ե նք, չա փէն 
ա ւե լի մաք րազ տո ւած։  

Lossի մեր փո խա նա կու թե ան ըն -
թաց քին, Մարկն ու ես քա նիցս դար -
ձանք Ֆրոյ տի Մով սէս եւ մի աս տո ւա- 
ծու թիւն գիր քին շուրջ, որ հայե ցա խո -

33 Այս բա ռե րու հա մաս տե ղու թե ան վե րա բե րե ալ 
ան դրա դար ձի մը հա մար, տե՛ս Jacques Derrida, 
Archive Fever: A Freudian Impression  [Ար խի -
ւախտ. ֆրոյ տե ան տպա ւո րու թիւն մը], trans. Eric 
Prenowitz, Chicago, University of Chicago Press, 
1996։ Տե՛ս նաեւ “αρχη,” in Henry George Liddell 
and Robert Scott, A Greek-English Lexicon 
(www.perseus.tufts.edu., այ ցե լու թիւն՝ յու լիս 1, 
2021)։



ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   158

հա կան (speculative) ա ռա ջադ րու թե նէ 
մը կը մեկ նի, Ֆրոյ տին կող մէ ըն դու ն -
ւած որ պէս թէ՛ հնա րա ւոր եւ թէ՛ ան -
ստու գե լի. ի նչ պէս ի նք կ՚ը սէ Ա. մա սի 
խո րագ րին մէջ՝ «Ե թէ Մով սէս ե գիպ -
տա ցի ըլ  լար»։ Ի ՞նչ են նման ա ռա ջադ -
րու թե ան մը հե տե ւանք նե րը։  «Ա ռաս - 
պել մը ին չի՞ կը ծա ռայէ ժո ղո վուր դի մը, 
որ իր հե րո սը կ՚ըն դու նի որ պէս օ տա -
րա կան», կը հարց նէ Ֆրոյտ34։ Իր պա -
տաս խան նե րէն մէկն է. « Թե րեւս հրէ- 
 շա ւոր կը թո ւէր ե րե ւա կայել, որ Մով -
սէս մար դը կր նար ու րիշ բան ըլ լալ, 
քան եբ րայե ցի մը»35։ Lossի մէջ, Մար -
կին հար ցու ցի. «Ե թէ «հայ» ըլ  լա լը մե -
ծաւ մա սամբ դար ձած է Ա ղէ տը հաս- 
կ ընալ իբ րեւ «Ցե ղաս պա նու թիւն», ու - 
րեմն կա րե լի՞ է որ Ա ղէ տը իբ րեւ Ա ղէտ 
վե րա կո չե լը դի մագ րա ւէ այն հրէ շա ւոր 
կա րե լի ու թիւ նը, որ Դէպ քը ա մէն ի նչ է 
բա ցի «հայ կա կան» ըլ  լա լէ, եւ որ Հայե -
րը ա մէն ի նչ են բա ցի «հայ» ըլ  լա լէ»։ 
Մար կը պա տաս խա նեց, թէ այս հար -
ցում նե րը «այն քան կա րե ւոր բան մը 
ու նին ի րենց մէջ, որ ամ բողջ հար ցը յա -
ջորդ ան գա մո ւան պի տի ձգեմ։ Ի ՞նչն է, 
որ այդ քան կա րե ւոր ա նոնց մէջ։ Ի նչ որ 
դուն «հ րէ շա ւոր կա րե լի ու թիւն» կը կո -
չես»36։ Եր կար ժա մա նակ մտա ծեր է ի, 
որ Մար կը եր բեք վե րա դար ձած չէր 
մեր փո խա նա կու թե ան այս «հ րէ շա ւոր 
կա րե լի ու թե ան», եւ նոյ նիսկ խոյս տը -
ւած էր ան կէ, ո րով հե տեւ եր բեք ա նոր 

չվե րա դար ձաւ բա ցա յայ տօ րէն։ Բայց 
հի մա կը հասկ նամ, որ իր կարճ ան դ-
րա դար ձը Ա բո վե ա նի կող մէ Հե րո դո տո -
սի ա ղէ տա լի իւ րաց ման մա սին տե սակ 
մը պա տաս խան էր ար դէն ի սկ, ո րուն 
լի ա կա տար ձե ւա կեր պու մը ե րե ւան ե -
կաւ Mourning Philologyի մէջ։ Ա ղէ տի 
յի շո ղու թիւն մը թե րեւս կա րե նանք 
ձեռք ձգել ե րբ ա զա տագ րո ւինք 
archaէն եւ arkhéէն, ե րբ մեր ան ցե ա լը 
ա զա տագ րենք archonնե րէն եւ ի րենց 
arkheionէն, երբ դառ նանք մենք մե զի 
հրա շա լի օ րէն հրէ շային։  

Ի՞նչ կը նշա նա կէր դառ նալ մենք մե -
զի հրա շա լի օ րէն հրէ շա ւոր։ Է տո ւըրտ 
Սայի տի հա մար, Ֆրոյ տի հայե ցա խո -
հա կան ա ռա ջադ րու թիւ նը, որ Մով սէս 
ե գիպ տա ցի էր, կը հրամց նէր « բա ց -
ւածք մը հրէ ա կան ի նք նու թե նէն դուրս 
դէ պի ա նոր ոչ-հ րէ ա կան նա խըն թաց -
նե րուն», դէ պի «ան ցե ա լի բարդ խա ւեր, 
այս պէս կո չո ւած (...), պաշ տօ նա կան 
Իս րայէ լի կող մէ ջն ջո ւած»37։ Այս ա ռա -
ջադ րու թիւ նը ու րեմն « մերժ[եց] ինք -
նու թիւ նը լու ծա րել կարգ մը ազ գայ - 
նա կան կամ կրօ նա կան հօ տե րու մէջ, 
ո ւր այն քան մար դիկ կ՚ու զեն վա զել 
այն քան յու սա հա տօ րէն»38։ Մենք մե զի 
հրէ շա ւոր դառ նալ, ու րեմն, կը թե լադ րէ, 
«որ նոյ նիսկ ա մե նէն սահ մա նե լի, ա մե -
նէն ա ռանձ նա նա լի, ա մե նէն յա մառ հա -
մայ նա կան ի նք նու թե ան հա մար (...) 
բնա ծին սահ ման ներ կան, ո րոնք կը 
կան խեն ա նոր լի ա կա տար նե րա ռու մը 
մէկ ու մի ակ Ի նք նու թե ան մը մէջ»։ 
Սայի տի հա մար, «այս մտա ծու մին ու -

34 Sigmund Freud, Moses and Monotheism [ Մով -
սէս եւ մի աս տո ւա ծու թիւ նը], trans. Katherine 
Jones, Letchworth, UK, Hogarth Press, 1939, էջ 
21։
35 Ա նդ, էջ 15։
36 Kazanjian and Nichanian, “Between Genocide 
and Catastrophe”, էջ 132, 135։

37 Edward W. Said, Freud and the Non-European, 
London, Verso, 2003, էջ 44։
38 Անդ, էջ 53։



ԹԻՒ 2–3  2021

159   |   ԲԱԳԻՆ

ժը այն է (...) որ բա նա ձե ւե լի է ու կր նայ 
խօ սիլ պա շա րո ւած այլ ի նք նու թիւն նե -
րու ե ւս»39։ Հայե րու հա մար, մենք մե զի 
հրէ շա ւոր դառ նալ, հե տե ւա բար, կր նայ 
նշա նա կել ապ րիլ այն ան դառ նա լի օ րէն 
բազ մա կի եւ ան մա քուր ի նք նու թիւն նե -
րուն մէջ, ո րոնց մէ բո լորս կը բխինք, ա -
ւե լի քան, ի նչ պէս Մարկ Նշա նե ան կը 
բա ցա յայ տէ, մենք մեզ հիմ նա ւո րել ԺԹ. 
դա րուն սկ սած մտա ցա ծին, հայ րիշ խա -
նա կան, ա րե ւե լա բան եւ ցե ղա պաշտ 
ինք նա-ազ գագ րա կան ծրագ րին մէջ։ Ո -
մանք ա սի կա կր նան կո չել ու կո չած են 
հայ կա կա նու թե ան ստո րո գու թիւն նե -
րու խախ տում մը (queering)40։ Կ ՚ու զեմ 

ը նդ գծել այն ճա կա տագ րա կան հար -
ցում նե րը, զորս պէտք է հարց նել, ե թէ 
ըն դու նինք հրէ շա ւո րու թե ան այս ա ռա -
ջադ րան քը որ պէս ան-հայեր. ար մա -
տին ի ՞նչ կը պակ սի, ի սկ ար մա տը 
ար դե օք ի ՞նչ պի տի պա հան ջէր։ 

 Մենք՝ ան-հայերս։               u

39 Անդ, էջ 54։ 
40 Հետզ հե տէ ա ւե լի կեն սու նակ հա յա գի տա կան 

հո սան քի մը իբ րեւ օ րի նակ, տե՛ս “Queering Ar-
menian Studies” յա տուկ թի ւը (Armenian Review, 
56.1-2, Spring-Summer 2018), որ խմ բագ րո ւած է 
Թա մար Շի րի նե ա նի եւ Քա րի նա Կա րա պե տ- 
եան-Ճի որ ճի ի կող մէ, Քա մի Աբ րա հա մե ա նի, 
Նան սի Ա գա պե ա նի, Սե ւան Պէ օ յու քե ա նի, Տի ա -
նա Քա չոյե ան-Շան ցի, Նել լի Սարգ սե ա նի, լու սի -
նէ թա լա լե ա նի եւ Ար թօ Վօ նի աշ խա տակ ցու -  
թե ամբ։ 
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ՎԱԽՃԱՆԱԿԱՆ փոր ձըն կա լու մին պի տի վե րա դառ նար Օ շա կան 1948ին, 
Սի ո նին յանձ նած իր վեր ջին յօ դո ւա ծով, որ լոյս տե սաւ յետ մա հու։ Կը կո չո ւի 
«Միտք եւ սիրտ»1։ Յօ դո ւա ծա շար քի վեր ջա ւո րու թե ան (ու րեմն Սի ո նի յու նո ւար-
փետ րուար 1949ի թի ւին մէջ) խմ բագ րա կան ծա նօ թագ րու թիւն մը կայ, որ կ՚ը սէ. 
« Հոս կը վեր ջա նայ ձե ռա գի րը Յ. Օ շա կա նի թէ եւ կցկ տուր, բայց սր տայոյզ ու հո -
գե ւին զգա ցո ւած ար տա յայ տու թիւն նե րուն, «Միտք եւ սիրտ» խո րա գի րին տակ։ 
Ձե ռա գի րը խմ բագ րու թե անս յանձ նած ա տեն՝ ող բա ցե ա լը կը խոս տա նար ա նոր 
շա րու նա կու թիւ նը։ Այդ խոս տու մը չի րա կա նա ցաւ դժ բախ տա բար՝ իր մա հո վը։ 
Այս ը նդ հա տին առ ջեւ կր կին է մեր ցաւն ու զր կան քը իր ա նոյշ յի շա տա կո վը խո -
րա ցած»։ Չեմ գի տեր՝ ի ՞նչ ի րա ւուն քով «կցկ տուր» մակ դի րը կը գոր ծա ծէր այդ 
խմբա գի րը, ո ՛վ որ ալ ե ղած ըլ  լայ։ Ին ծի այն պէս կը թո ւի ը նդ հա կա ռա կը որ շատ 
լաւ տրա մա բա նո ւած է ջեր են, թէ եւ ի նչ պէս միշտ Օ շա կա նի պա րա գային՝ քիչ մը 
աշ խա տիլ պէտք է ա նոնց թա քուն կամ պար զո ւած տրա մա բա նու թիւ նը ե րե ւան 
բե րե լու հա մար։ Եւ քա նի որ Շպենգ լե րի ա նու նը մտա սե ւե ռու մի պէս կ՚անց նի 
այս գրո ւած քին մէկ ծայ րէն միւ սը, պի տի հե տե ւինք Շպենգ լե րի խա ղա ցած դե -
րին, այդ ձե ւով Օ շա կա նի մտ քին ճա նա պար հը վերս տեղ ծե լու ա կն կա լու թե ամբ։ 
Սկիզ բէն ի հար կէ ար դի ա կան հար ցե րը մտա ծե լու հա մար՝ վի ճա բա նու թե ան սե -
ղա նին կը դրո ւին եր կու « խորհր դա նիշ» ան ձնա ւո րու թիւն ներ, մէ կը՝ Փօլ Քլո տէ -
լը, իր քրիս տո նէ ա պաշտ բա նաս տեղ ծու թե ամբ, որ գրա կա նու թե ան պա ճոյճ նե րը 
կը գոր ծա ծէ մե զի «ա ւե տում» պատ մե լու հա մար2, միւ սը՝ Օս վալտ Շպենգ լեր, 
Գեր մա նի ոյ « Պահ պա նո ղա կան Յե ղա փո խու թիւն» կո չո ւած հո սան քին գլ խա ւոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րէն մէ կը, որ 1917ին ար դէն ի սկ կը նա խա տե սէր մէ կը միւ սին 
յա ջոր դող «բ նաջնջ ման պա տե րազմ ներ»։ Մաս նա ւոր կապ մը չու նին այս եր կու -
քը մէ կը միւ սին հետ, բայց եր կուքն ալ Օ շա կա նի աչ քին կը ներ կա յաց նեն ա րեւ-
մը տե ան քա ղա քակր թու թե ան «ս նո տիք»ը։ Ի ՞նչ է վէ ճը Շպենգ լե րին հետ։ Ան - 
շուշտ ի մա ցա կա նու թե ան մեղ սակ ցու թիւ նը բնաջն ջու մի քա ղա քա կա նու թիւն նե -

1 Յա կոբ Օ շա կան, « Միտք եւ սիրտ», են թա խո րա գի րով մը՝ « Մեր օ րե րու հար ցե րուն առ ջեւ», լոյս տե -
սած է Սի ոն ամ սա թեր թին մէջ, Ապ րիլ 1948էն մին չեւ յու նո ւար-փետ րո ւար 1949։ Եր բեք պա տի ւը չէ 
ու նե ցած հա տո րով տպո ւե լու։
2 Խօս քը ֆրան սա ցի բա նաս տեղծ Paul Claudel-ի La Rose et le rosaire [ Վար դը եւ վար դա րա նը] գըր -
քին մա սին է, գրո ւած 1946ին, լոյս տե սած 1947ին։ Մաս կը կազ մէ այդ տա րի նե րուն Մա րի ամ Աս տ -
ւա ծած նի մա սին Փօլ Քլո տէ լի ար տադ րած բազ մա թիւ աշ խա տա սի րու թիւն նե րուն։ Խորհր դա ւոր կը 
մնան Օ շա կա նի ծա նօ թու թե ան աղ բիւր նե րը այս գոր ծին մա սին։ 
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րուն հետ։ Բնա կան է՝ կայ նաեւ մեծ բար կու թիւ նը, օ րո ւան քա ղա քա կան հա շիւ -
նե րուն հետ ա ռն չո ւած, որ կր վե րա բե րի իր ժո ղո վուր դը թողլ քո ւած վի ճա կի մէջ 
տես նե լուն, եւ Թուր քի ոյ կան չո ւի լը մեծ պե տու թիւն նե րու պա րա խում բին մէջ (մի 
մոռ նաք, գրա ռու մի թո ւա կանն է՝ 1948)։ Բայց ա տոր ե տին վճ ռա կան է յի շե ալ մեղ -
սակ ցու թիւ նը։ Ա հա ւա սիկ՝ ը սո ւած է 3րդ գլու խին մէջ. «Ու լման աշ խարհ այս 
ան գթու թիւ նը ան տե սե լու քա ղա քա կա նու թիւ նը կը գոր ծա ծէ մի ը սէք՝ ու րիշ բա -
նի ան կա րող ըլ  լա լուն, այլ ը սէք դա ւա ճան մեղ սակ ցու թե ամբ Ի մա ցա կա նու- 
 թե ան» (Օ շա կանն է ը նդ գծողն ու գլ խագ րո ղը)։ Հի նը եւ նո րը ի րա րու կը կա պ-   
 ւին, ո ՛չ մի այն ե րէ կո ւան բնաջն ջու մը իր ժո ղո վուր դին, եւ այ սօ րո ւա նը՝ Գեր մա -
նի ոյ կա տա րա ծը, այն որ ա ւե լի ո ւշ՝ Ող ջա կէզ պի տի կո չո ւէր (ու Օ շա կան ա ռա -
ջին հա յա լե զու հե ղի նակն է հա ւա նա բար, որ Հրե ա նե րու բնաջն ջու մը մտա ծու մի 
եւ ան դա ճու մի ա ռար կայ դար ձու ցած է). այ լեւ՝ մէ կը միւ սին փո խա րի նող գեր պե -
տու թիւն նե րը եւ ի րենց աշ խար հա կոր ծան քա ղա քա կա նու թիւն նե րը։ Ա հա ւա սիկ 
ու րեմն Օ շա կա նի մտո րում նե րուն ա ռա ջին մա կար դա կը, ե ռե ակ հա կազ դե ցու -
թե ան մը ե ղա նա կով, յետ-Աւ շո ւի ցե ան մտա ծո ղու թե ան մը հիմ քը կազ մող. Մի ա -
ցե ալ Նա հանգ նե րու քա ղա քա կա նու թե ան դէմ, բնաջն ջա կան բր տու թե ան 
շղ թա յա զերծ ման դէմ, ի մա ցա կա նու թե ան մեղ սակ ցու թե ան դէմ։  

 Բայց ա տոնց ե տին կայ մտա ծո ղա կան ա ւե լի խո րունկ խաւ մը։ Ա րեւ մուտ քը 
կը սխա լի կար ծե լով որ դա տա վա րու թիւն նե րով եւ նոր բա րե կա մու թիւն նե րու 
կնքու մով՝ իր ե տին ձգած է բնաջն ջա կան բռ նու թե ան կող մէ են թադ րո ւած կամ 
են թադ րո ւե լիք փոր ձըն կա լու մը։ Ա նու նը չի տար Օ շա կան, բայց խօս քը հոս 
«վախ ճա նա կան փոր ձըն կա լում»ին մա սին է։ Ա րեւ մուտ քը կը սխա լի, ո րով հե տեւ 
չ՚անդ րա դառ նար որ հիտ լե րե ան մո լուց քը, յա ջո ղե լէ ե տք « լաս տա կեր տել ա հա -
ւոր մե քե նան, ո ւր կէ մար դոց պատ մու թե ան ա մե նէն ա նո ղոք մէկ սպան դը... գա -
հա կալ գոր ծեց ա ւե լի քան տաս նամ մը», պի տի դի մա նայ ան շուշտ ի բր ո գի, « քա նի 
որ աշ խար հը հս կա յա քայլ, մէ կը միւ սին ե տե ւէն կը կտ րէ կ՚անց նի տան թէ ա կան 
պա րու նակ նե րը խե լայեղ, հաս նե լու հա մար կեդ րոն, ա ւե լի քան կա տա րե լա գոր -
ծե լով ի նք նաջն ջու մի զէն քե րը»։ Ա հա ւա սիկ այս մտա ծումն է, որ կ՚անց նի Օ շա -
կա նի փոր ձագ րու թե ան մէկ ծայ րէն միւ սը։ Ի նք նաջն ջու մի ու ժը պի տի հաս նի 
տան թէ ա կան վեր ջին պա րու նա կին, բայց այդ ու ժին բնոյ թը չի տար բե րիր բնա- 
ջն ջու մի քա ղա քա կա նու թիւն նե րուն մէջ ծա ւա լած ու ժին ցու ցա բե րած բնոյ թէն։ 
Կոր ծա նա րար կա մե ցո ղու թիւ նը քա ղա քա կան վար չա կար գի մը իւ րա յատ կու թիւ -
նը չէր. այ սօր աշ խար հայ նա ցած Ա րեւ մուտ քին յատ կա նիշն է։ Եւ այս ամ բող ջը 
նկա տի առ նե լով, եր կու բան յս տակ կը դառ նան. նախ որ Օ շա կան ան դա դար կը 
տա տամ սի իր փաս տար կու մին բա ցած ապ շե ցու ցիչ խա ւե րուն մի ջեւ. իր թի րա -
խը եր բեմն ի մա ցա կա նու թե ան մեղ սակ ցու թիւնն է փոքր ժո ղո վուրդ նե րու 
բնաջն ջու մի ի րո ղու թե ան կամ ծրագ րին հետ, եր բեմն ա լ՝ ի մա ցա կա նու թե ան նոյ -
նա ցումն է ի նք նաջն ջու մի ու ժին հետ։ Շպենգ լե րին հան դէպ իր կե ցո ւածքն ալ 
ըստ այնմ ե րկ դի մի է, նոյ նիսկ ե ռա դի մի։ Զին քը կը քն նա դա տէ որ պէս « փոքր ժո -
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ղո վուրդ ներ»ու գո յու թիւ նը ար հա մար հող մշա կոյթ նե րու պատ մա գէտ, զին քը կը 
յար գէ (իր մով յափշ տա կո ւած ըլ  լա լու աս տի ճան) ե րբ Շպենգ լեր Ա րեւ մուտ քի 
«վախ ճան»ին տե սա բանն է, եւ ու րեմն խոր քին մէջ՝ ը նդ հա նուր առ մամբ վախ -
ճա նա կան փոր ձըն կա լու մին ա նու նը տո ւո ղը, ու վեր ջա պէս կը մեր ժէ զինք ո գի ի 
բռին, հոն ո ւր իր մէջ կը տես նէ ի մա ցա կա նու թե ան ը նդ հան րա ցած սնան կու թիւ -
նը։ Այս ամ բող ջը ը սո ւած է յօ դո ւա ծա շար քին ա ռա ջին ե րեք գլուխ նե րուն մէջ։ 
Ատ կէ ան դին, բնա կան է, Օ շա կան ա զատ աս պա րէզ կը ձգէ իր բար կու թե ան, 
նախ՝ ցե ղե րու ան հա ւա սա րու թե ան տե սա բան նե րուն դէմ, եւ յոր դոր կը կար դայ 
իր ըն թեր ցող նե րուն (այ սինքն են թադ րա բար Սփիւռ քի «ընտ րա նի»ին), խոր քին 
մէջ՝ կրկ նե լով ի նչ որ ը սած էր Հա մա պատ կե րի 10րդ հա տո րին մէջ, ե րբ կը խօ -
սակ ցէր իր « հե քի աթ»ին հետ, ու կոչ կ՚ուղ ղէր « մենք մեր ե ղով» տապ կո ւե լու։ Չոր -
րորդ գլու խին մէջ կը կար դանք օ րի նակ.  

Գիտ նա լու էք որ այս տո ղե րը կը գրո ւին ոչ թէ մի ջազ գային պա զա րի մը 
հա մար, այլ սփիւռք կո չու մի մը ներ քեւ ծո ւա րուն, շո ւա րուն, իր ճա կա -
տա գի րէն ան վս տահ, իր ա նե լի քին մա սին հա կա մարտ ազ դե ցու թե անց 
[են թար կո ւած] ե րե րուն զան գո ւա ծի մը քիչ շատ խմ բե լի ը նտ րա նի մը 
հրա ւի րե լու ոչ ան շուշտ յաղ թա գին հպար տու թե անց, այլ մարդ կային 
տար րա կան վս տա հու թիւն նե րու...։  

Որ մէ ան մի ջա պէս վեր ջը կու գայ այդ կո չին ա մե նէն ու ժեղ բա ժի նը, որ մին -
չեւ այ սօր ի զօ րու է, ե րբ գի տենք մա նա ւանդ որ այդ են թադ րե ալ ը նտ րա նին զին -
քը չէ կար դա ցած եր բե ւի ցէ, ու այ սօր Սփիւռք կո չո ւա ծը ա ՛լ ա ւե լի « շո ւա րուն» է 
քան 1948ին, ա հա ւա սիկ.  

Խորհր դային Հա յաս տա նի փառքն ու գե ղեց կու թիւ նը ո չինչ կը փո խեն 
Սփիւռ քէն, որ պար տա ւոր է ի նք զին քը մար սել, այ սինքն իր միտ քին, սիր -
տին հա սած բո լոր նո ւաս տու թիւն նե րը այ լա կեր պել։  

Այս տեղ ի նչ պէս քիչ վե րը՝ ը նդ գծում նե րը Օ շա կա նին կը պատ կա նին։ Եւ հոս 
հասկ նա լի կը դառ նայ նաեւ յօ դո ւա ծա շար քին ը նդ հա նուր վեր նա գի րը՝ « Միտք 
եւ սիրտ»։ Դժ բախ տա բար՝ Օ շա կան չէր հասկ նար որ Փա րի զի գրող նե րուն ը րա -
ծը ճիշդ ա՛յդ էր. միտ քին եւ սիր տին հա սած նո ւաս տու թիւն նե րը այ լա կեր պել, կամ 
այդ պի սի այ լա կեր պու թե ան մը հնա րա ւոր ճամ բա նե րը խու զար կել։ Փա րի զի 
տղաքն ալ փո խա դար ձա բար՝ չէ ին հասկ նար թէ վար պե տը ի ՛նչ կ՚ու զէր ի րենց մէ 
ու չէ ին կար դար զինք ա մէն պա րա գայի։ Սե րունդ մը ե ւս սպա սել պէտք էր որ -
պէս զի հասկ ցո ւէր վախ ճա նա կան փոր ձըն կա լու մը եւ Օ շա կա նին սպա սա ծը 
Սփիւռ քէն։  

Ո րով հե տեւ ա՛յդ էր Օ շա կա նին սպա սա ծը Սփիւռ քէն։ Ըլ  լալ այդ փոր ձըն կա -
լու մը կրո ղը, զայն աշ խար հին բե րո ղը, ու նախ եւ ա ռաջ՝ ի նքն իր մէջ ըն դու նո ղը, 
այդ ըն դու նե լու թե ան հա մա ձայն վա րո ւե լու ո ւժն ու կո րո վը (ու խել քը) ու նե ցո ղը։ 
Ու րիշ ձեւ չի հասկ ցո ւիր այն շատ տա րօ րի նակ եւ ա ռա ջին հայե աց քով նոյ նիսկ 



յոյժ ան հե թեթ փաս տար կը, ո րուն մի ջո ցաւ Օ շա կան Սփիւռ քը կը պաշտ պա նէ 
ներ գաղ թի փո ղա հա րում նե րուն դէմ եւ « հայ րե նիք»ի մը սահ ման նե րէն ներս հա -
մախմ բո ւե լու կաս կա ծե լի հրա ւէր նե րուն ի նչ պէս ցան կու թիւն նե րուն դէմ։ Ա հա -
ւա սիկ.  

Ա ժան քա րոզ՝ Խորհր դային Հա յաս տա նի ա նու նով մե զի մա տու ցո ւա ծը, 
քա նի որ Ներ գաղ թին ներ կայ գնաց քը տաս նա մե ակ նե րու կը կա րօ տի 
ինք զինք ի րա գոր ծե լու, մինչ դեռ աշ խար հա մար տը վա ղը կր նայ ծա գիլ, 
մեզ դնե լով ի րա կան ջն ջու մի մը ստոյգ ճա կա տագ րին դի մաց։  

Եւ հոս յան կարծ Յա կոբ Օ շա կա նի ձայ նին ե տե ւը՝ Պօ ղոս ա ռա քե ա լի ձայնն 
է որ կը լսենք, այն Պօ ղո սին որ եր կու հա զար տա րի ա ռաջ՝ կը գրէր. « ժա մա նակս 
կար ճե ալ է», կարճ ցած է ժա մա նա կը, ի նքն իր վրայ կծ կո ւեր է, շատ չէ մնա ցեր։ 
Եւ քա նի որ մէ կէն միւ սը այդ տա րօ րի նակ ար ձա գան գը կայ (ի նչ պէս կար Պօ ղո -
սին եւ Նից չէ ին մի ջեւ), ստի պո ւած ե նք հոս եր կար փա կա գիծ մը բա նալ։ 

 Կորն թա ցի նե րուն ո ւղ ղո ւած իր « Թուղթ»ին մէջ՝ Պօ ղոս կը յոր դո րէր իր հաս -
ցէ ա տէ րե րը, որ պէս զի «որ ու նի ցին կա նայս» վա րո ւին այն պէս՝ «որ պէս թէ չու -
նի ցին», եւ «որ վա րենն զաշ խարհս» վա րո ւին այն պէս՝ «որ պէս թէ չվայե լի ցեն», 
քա նի որ ժա մա նա կը հա սուն է։ Ա հա ւա սիկ այդ տո ղե րը (Թուղթ առ Կորն թա ցիս, 
7րդ գլու խին 29-31 տո ղե րը), Ե. դա րու թարգ մա նիչ նե րուն լե զո ւով՝ 

 Բայց զայս ա սեմ, եղ բարք, ե թէ ժա մա նակս կար ճե ալ է այ սու հե տեւ. զի 
որ ու նի ցին կա նայս՝ որ պէս թէ չու նի ցին, եւ որ լայ ցենն՝ որ պէս թէ ոչ լայ -
ցեն, եւ որ խըն դանն՝ որ պէս թէ ոչ խն դայ ցեն, եւ որ գնենն՝ որ պէս թէ չու -
նի ցին, եւ որ վա րենն զաշ խարհս՝ որ պէս թէ չվայե լի ցեն. զի ան ցե ալ է 
վայել չու թիւն աշ խար հիս այ սո րիկ։ Այլ կա միմ զձեզ ան հոգս լի նել։  

Եւ այ սօ րո ւան լե զո ւով՝  

Ը սածս, եղ բայր ներ, այն է որ ժա մա նա կը կարճ ցած է այ լեւս. մնա ցորդ 
ժա մա նա կին մէջ՝ կին ու նե ցող նե րը չու նե նա լու պէս պի տի ըլ  լան, եւ լա -
ցող նե րը՝ չլա լու պէս, խն դա ցող նե րը՝ չխն դա լու պէս, գնորդ նե րը՝ չու նե -
նա լու պէս, աշ խար հի ի րե րը գոր ծա ծող նե րը՝ զա նոնք չվայե լե լու պէս. 
ո րով հե տեւ աշ խար հին կեր պա րան քը ան ցե ա լին կը պատ կա նի։ 

 Ջոր ջօ Ա գամ բէ նի ըն թեր ցու մին պի տի հե տե ւիմ հոս պահ մը, 2000 թո ւա կա -
նին (այ սինքն Մնա ցորդք Աւ շո ւի ցի գիր քէն ան մի ջա պէս ետ քը) լոյս տե սած Il 
tempo che resta (Մ նա ցորդ ժա մա նա կը) գիր քին մէջ հրամ ցո ւած ըն թեր ցու մին, ուր 
Ա գամ բէն կը վե րա դառ նայ «մ նա ցորդ»ի գա ղա փա րին, Պօ ղոս ա ռա քե ա լի «Թուղթ 
առ Հրով մայե ցիս»ի մեկ նա բա նա կան պար զա բա նու մի մը ը նդ մէ ջէն։ Ին քը ան -
շուշտ բա ցա յայտ կեր պով կա պակ ցու թիւն մը չի յայտ ներ 1998ի գիր քին (ո րուն 
կեդ րո նա կան նիւթն էր վե րապ րո ղը, վե րապ րող են թա կան որ պէս վկայ) եւ 2000ի 
գիր քին մի ջեւ (այս վեր ջի նին նպա տա կա կէ տը ըլ լա լով մե սի ա նա կա նու թե ան վե -

ԹԻՒ 2–3  2021

163   |   ԲԱԳԻՆ



ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   164

րի մաս տա ւո րու մը)։ Բայց ու ժեղ կեր պով շեշ տը կը դնէ Պօ ղո սի ու րիշ մէկ Թուղ -
թին (Ա. Թուղթ առ Կորն թա ցիս) մէջ գոր ծա ծո ւած այդ բա նա ձե ւին վրայ՝ «որ պէս 
թէ չ...», որ պէս թէ չու նե նայիք, որ պէս թէ չվայե լէ իք։ Ի նչ որ ան մի ջա պէս ար թուն 
ըն թեր ցո ղին ու շադ րու թիւ նը կը դարձ նէ դէ պի Մնա ցորդք Աւ շո ւի ցի գիր քին վեր -
ջին է ջե րուն յայտ նո ւող նոյ նան ման բա նա ձե ւին, որ կը վե րա բե րէր վե րապ րող լեզ- 
 ւին. « խօ սիլ կեն դա նի լե զու մը այն պէս՝ ի նչ պէս թէ ըլ լար մե ռե ալ»։ Եր կու պա րա -
գա նե րուն՝ նոյնն է կա ռոյ ցը։ Նոյնն է գա ղա փա րը։ Ա գամբէն ի մե սի ա նա կան ժա -
մա նա կը վե րապ րո ղին ժա մա նակն է։ Ա գամ բէ նի ըն թեր ցու մով եւ մեկ նա բա նու- 
 թե ամբ, այդ ժա մա նա կը ու րիշ բան չէ ե թէ ոչ վախ ճա նի կա րո ղա կա նու թիւ նը ներ -
կային մէջ։ Եւ հի մա կը կրկ նեմ. նոյն կա ռոյ ցին հետ գործ ու նինք հոս, նոյն այդ 
կա ռոյցն է որ լե զուն կը սահ մա նէ որ պէս վե րապ րող լե զու. կեն դա նի որ պէս թէ 
ըլ լար մե ռե ալ։ Եւ ու րեմն այդ «որ պէս թէ չ...»ն, այդ կեն դա նի լե զու մը խօ սիլն ու 
գրե լը այն պէս՝ ի նչ պէս թէ ըլ լար ան կեն դան, կո րու սե ալ, մե ռե ալ (ո րուն հա մար 
Մնա ցորդք Աւ շո ւի ցի վեր ջին գլու խին մէջ՝ Ա գամ բէն Հէ օլ դեռ լի նէն զատ օ րի նակ 
չու նէր, եւ մին չեւ ի սկ Հէ օլ դեռ լի նի պա րա գային՝ ան կա րող էր բա ցատ րե լու թէ ին -
չո՛ւ այդ բա նա ձե ւին պատ մա կան ա ռա ջին օ րի նակն էր) վախ ճա նա բա նա կան 
փոր ձըն կա լու մը իր մէջ գաղտ նօ րէն պա րու նա կող եւ ցու ցա բե րող նշանն է։  

Եւ այս փա կա գի ծէն ե տք՝ կը վե րա դառ նամ Յա կոբ Օ շա կա նի յոր դո րին, ո ւղղ -
 ւած Սփիւռ քի «ընտ րա նի»ին եւ այդ տա րօ րի նակ, մին չեւ ի սկ ան հե թեթ թո ւա ցող 
փաս տար կին, ո րուն հա մա ձայն՝ «աշ խար հա մար տը վա ղը կր նայ ծա գիլ, մեզ դնե -
լով ի րա կան ջն ջու մի մը ստոյգ ճա կա տագ րին դի մաց»։ Այո, ան հե թեթ փաս տարկ 
ե թէ ան գի տա նանք որ այս տեղ «աշ խար հա մարտ» կո չա ծը եր րորդն է, չոր րորդն 
է, այն մէ կը որ ա րեւ մուտ քին եւ մարդ կու թե ան ի նք նաջն ջու մը կը խոս տա նայ եւ 
այդ ի նք նաջն ջու մի ու ժէն սե րած է (կամ պի տի սե րի)։ Փաս տար կը ան հասկ նա լի 
է, ե թէ չանդ րա դառ նանք որ Օ շա կան այդ տեղ կը « զու գակ ցէ» բնաջն ջու մը եւ       
ի նք նաջն ջու մը3։ Կը հրա ւի րէ Սփիւռք կո չո ւա ծը վեր ջին վկայի, այ սինքն՝ մե ռե ալ 
վկայի, ջն ջու մին փոր ձըն կա լու մը ներ կա յաց նո ղի (այ սինքն նաեւ վեր ջա ւո րու թիւ -
նը ներ կային մէջ բե րո ղի ու պա հո ղի) իր դե րը ստանձ նե լու, եւ այդ ձե ւով՝ «ինք -
զին քը մար սել»ու, իր նո ւաս տու թիւն նե րը այ լա կեր պե լու։ Եւ ու րեմն կը հրա ւի րէ 
նախ եւ ա ռաջ իր տե ղը մնա լու։ Եւ ու րեմն իս կա կան « Թուղթ» մըն է Օ շա կա նին 
գրա ծը, ի նչ պէս Պօ ղո սը կը գրէր ու կ՚ուղ ղէր Հռո մէ ա ցին րուն եւ Կորն թա ցի նե -
րուն, զա նոնք յոր դո րե լով « կար ճե ալ» ժա մա նա կին հա մա ձայն վա րո ւե լու։ Վեր -

3 Այս « զու գակ ցում»ի գա ղա փա րին շուրջ՝ տե՛ս իմ « Զու գակ ցում ներ» յօ դո ւա ծա շար քը, որ լոյս տե -
սած է 1985ին Մոնթ րէ ա լի Հո րի զոն թեր թին մէջ։ Շար քին ա ռիթն էր ֆրան սա ցի « նոր փի լի սո փա -
ներ»ու խմ բա կէն՝ Ա նդ րէ Գլուքս մա նի La force du vertige [Ե րե րու մին ու ժը] գիր քը (Փա րիզ, Grasset, 
1983)։ Կար գա խօս մը կ՚անց նէր այդ գիր քին մէկ ծայ րէն միւ սը՝ «Աչ քեր տալ ա ւե րին հա մար»։ Հիւ լէ -
ա կան ռում բը կրող հր թիռն էր այդ պէս խօ սո ղը։ Տար հա մո զու մի վար դա պե տու թե նէն ան դին՝ ա նոր 
պաշ տօնն էր «աչ քեր տալ» առ նո ւազն բնաջն ջու մի ա ւե րին հա մար ի նք նաջն ջու մի սպառ նա լի քին 
ընդ մէ ջէն։ Բայց նաեւ փո խա դար ձա բար ի նք նաջ նջու մին ի րա կա նու թիւ նը տե սա նե լի դարձ նել։ Պարզ 
ը սո ւած՝ վեր ջա ւո րու թիւ նը բե րել ներ կային մէջ։



նա գիրն է « Միտք եւ սիրտ»։ Բայց կր նար կո չո ւիլ « Թուղթ առ Սփիւռք ցիս», թուղթ 
ո ւղ ղո ւած Սփիւռ քի բնա կիչ նե րուն, ո րոնք որ պէս այդ՝ պար տա ւոր են ի րենք զի -
րենք մար սե լու, ի րենց միտ քին եւ սիր տին հա սած բո լոր նը- ւաս տու թիւն նե րը այ -
լա կեր պե լու։ 

 Բայց ի նչ պէ՞ս կը ստանձ նես այդ պի սի դեր մը։ Ի նչ պէ՞ս կ՚այ լա կեր պես։ Ի նչ -
պէ՞ս ի նք զինքդ կը մար սես, ի նչ պէ՞ս կը դառ նաս վեր ջին վկան, ի նչ պէ՞ս կը գոր -
ծադ րես քեզ մէ ա կն կա լո ւա ծը, բնաջն ջու մին եւ ի նք նաջն ջու մին « զու գակ ցում»ը, 
ի նչ պէ՞ս կ՚ը նես, վեր ջա ւո րու թիւ նը ներ կային մէջ ներ կա յաց նե լու, տե սա նե լի 
դարձ նե լու հա մար։ Ա՛յս է վեր ջին կէ տը եւ վեր ջին դժո ւա րու թիւ նը։ Ու այդ տեղ է 
« պարտ քե րուն պարտ քը, Սփիւռ քի ը նտ րա նի ին ու սե րուն»։ Օ շա կան չու նի պա -
տաս խան։ Կը վե րա դառ նայ իր կա լո ւա ծին՝ գրա կա նու թե ան։ Բայց սկիզ բէն այդ 
կա լո ւա ծին մէ ջէն կը խօ սէր, օ րի նակ ա ռա ջին գլու խին մէջ, ե րբ ցու ցա բե րե լու 
հա մար ա րեւմ տե ան քա ղա քա կա նու թե ան ա ւեր նե րը եւ քա ղա քակր թու թե ան 
սնո տի քը, կ՚ը սէր՝ «1950էն ան դին, վէ պը պար տա ւոր է այդ քա ղա քակր նու թե ան 
նոր լէ վի ա թան նե րը առ նել իր վեր լու ծում նե րու սե ղա նին» ու կու տար որ պէս օ -
րի նակ 1932էն մին չեւ 1946 լոյս տե սած Ժիւլ Ռո մէն ֆրան սա ցի գրո ղին Les 
hommes de bonne volonté [ Բա րի կա մե ցո ղու թիւն ցու ցա բե րող մար դիկ] վի պա -
շար քը, որ « փորձ մըն է, թէ եւ ձա խող»։ Այո, ի ՞նչ կապ ու նի Ժիւլ Ռո մէ նի այդ վի -
պա շար քը վախ ճա նա կան փոր ձըն կա լու մին հետ եւ ու րեմն այն դե րին հետ, 
վեր ջին վկայի, վեր ջա ւո րու թիւ նը վկա յա բե րո ղի, դե րին հետ ո րուն հրա ւի րո ւած 
է Սփիւռ քը։  

Այս տեղ է որ պէտք է վե րա դառ նալ յօ դո ւա ծա շար քի ա ռա ջին է ջե րուն, այն է -
ջե րուն ո ւր դէմ դի մաց կը դնէր Շպենգ լե րի փոքր ժո ղո վուրդ նե րու ջն ջու մը ա ւե -
տող պատ մա կան փի լի սո փա յու թիւ նը եւ Փօլ Քլո տէ լի քրիս տո նէ ա կան 
«ա ւե տում»ի պատ մու թիւ նը։ Վեր ջին հա շո ւով՝ եր կուքն ալ ար հա մար հե լի։ 
Շպենգ լե րը՝ բա ցատ րե ցինք թէ ին չո՛ւ։ Փօլ Քլո տէ լը՝ ո րով հե տեւ ո ՛չ մէկ գա ղա փար 
ու նէր բուն ա ւե տու մին մա սին։ Ու րեմն պէտք է յի շել կամ յի շեց նել որ 1948ին Օ -
շա կան իր «ինք նա կեն սագ րա կան» վէ պին վրայ կ՚աշ խա տէր (այն մէ կը որ լոյս տե -
սաւ Կե ան քին պէս վեր նա գի րով)։ Այդ վէ պը ու նի ըն դա մէ նը եր կու տե սա րան, 
հե ղի նա կին ծնուն դէն ե րեք ա միս ա ռաջ եւ ծնուն դէն ե րեք ա միս ե տք։ Ա ռա ջին 
տե սա րա նին դէպ քը տե ղի կ՚ու նե նայ Ա ւե տու մի տօ նին օ րը։ Ա ւե տու մի տե սա րան 
մըն է։ Գու շա կին կող մէ մօ րը կ՚ը սո ւի որ պէտք չէ վի ժեց նէ սպա սած ե րե խան, 
քա նի որ « մեծ մարդ» պի տի դառ նայ։ Ան շուշտ մայ րը չի հասկ նար թէ ի ՛նչ կը նշա -
նա կէ « մեծ մարդ» ըլ  լալ։ Կը հարց նէ՝ «Բ ժի՞շկ, ա պու գաթ»։ Հա րիւ րա ւոր է ջե րու 
եր կայն քին՝ Օ շա կան ու րեմն այդ տեղ կը գրէ վի պա գի րի ծնուն դին Ա ւե տու մը, որ -
պէս աշ խար հի կա ցած Մե սի ա կամ Դե րաք րիս տոս։ Մէ կը կամ միւ սը։ Կամ ա լ՝ 
եր կու քը մի ա ժա մա նակ։ Ե թէ Նից չէն վի պա գիր ե ղած ըլ  լար, հա ւա նա բար այդ -
պէ՛ս գրէր իր Ecce homo-ն, իր ի նք նա կեն սագ րու թիւ նը, այդ ձե ւով է որ պատ մած 
պի տի ըլ  լար Դե րաք րիս տո սի իր ճա կա տա գի րը, որ պի տի բա ցատ րէր թէ ին քը 
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ին չո՛ւ այդ քան խե լա ցի է, ին չո՛ւ այդ քան լաւ գիր քեր կը գրէ, ու ե կած է աշ խար հի 
պատ մու թիւ նը եր կու քի բաժ նե լու հա մար։ Եւ ան շուշտ այդ ը նե լու հա մար՝ պէտք 
պի տի ու նե նար Ա ւե տու մի տե սա րա նի մը, վի պա կան կամ ո չ։ Ո րով հե տեւ ե թէ ա -
ւե տո ւա ծը վի պա գի րին ծնունդն է, խօս քը վի պա գի րի մը մա սին է ո րուն պար տա -
կա նու թիւ նը իր ժա մա նա կա կից նե րը կո չել ու կան չել է վախ ճա նա կան ու 
վախ ճա նա բա նա կան ժա մա նա կին։ 

 Ըն դու նինք որ այս ձե ւով հասկ ցո ւած ա ւե տում մը ա ւե լի հե տաքրք րա կան 
կը դարձ նէ վէպ կո չո ւա ծը, քան թէ « մարդ կու թիւ նը լու սա բա նել»ու դե րին լծո ւած 
կամ պա տա նի նե րու « հո գին տաքց նե լու» ա ռա քե լու թե ան նո ւի րո ւած վի պագ րու -
թե ան մը ը մբռ նու մը։ Բայց յայտ նի է, որ մին չեւ ծայ րը Յա կոբ Օ շա կան կո չո ւած 
«կրկ նա կո րով յի մար»ը վա րա նած է գե ղա գի տա կան սկզ բուն քին եւ վախ ճա նա -
կան փոր ձըն կա լու մին մի ջեւ։ Մէ կը միւ սին բա ցա յայ տի չը դար ձու ցած է։ Եւ այդ 
ը նե լով՝ ե րկ խօ սու թիւն մը հաս տա տած է Ա րեւ մուտ քին հետ (ու րեմն գե րիշ խան 
ի նք նիշ խա նու թե ան հետ), հե տե ւա բար՝ ա ւե րու մին հետ, ի մա ցու թե ան ոճ րա -
պարտ սնան կու թե ան հետ։ Յա ռա ջա ցած է դէ պի ան մշակ ու նոյ նիսկ ան պեղ հո -
ղա մա սեր, ո րոնց մա սին « նո րօ րի նակ բնա զան ցու թիւն» մը զար գաց նող գեր ման 
կամ ֆրան սա ցի մեծ բա նա սէր նե րը գա ղա փարն ի սկ չէ ին կր նար ու նե նալ։ Ե րկ -
խօ սու թիւն մը, ի րա պէ՞ս։ Ո ՛չ։ Հնա րա ւոր ե րկ խօ սու թե ան մը հիմ քը պատ րաս տած 
է։ Այն պէս որ այդ ե րկ խօ սու թիւ նը հի մա կր նայ սկ սիլ։ Յա նուն Սփիւռ քի։      u 
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ՄԱՐԿ Նշա նե ա նի հա մար հիմ նա -
կան ե զր է Ա ղէ տը։ Ա նի կա օ տա րու- 
 թե ան փոր ձըն կա լու մի իր տե սու թե ան 
մեկ նա կէտն է, այ սինքն տե սու թե ան՝ որ 
հայ ի նք նու թե ան, մա նա ւանդ սփիւռ-
քե ան հայ ի նք նու թե ան խն դի րին կը վե -
րա բե րի։ Այս հե ռա պատ կե րով է, որ 
սկ սայ սոյն ու սում նա սի րու թիւ նը, սա -
կայն ըն դար ձա կու թիւ նը տա րած քին, 
եւ մա նա ւանդ ժա մա նա կը՝ ստի պե ցին 
ը նտ րու թիւն մը կա տա րել եւ մօ տե նալ 
մի այն մէկ նիւ թի։ Եւ ու րեմն, օ տա րու -
թե ան փոր ձըն կա լու մի տե սու թե ան 
տա րած քը՝ մեկ նա կէ տէն ան դին պի տի 
չանց նիմ հի մա, այլ պի տի մնամ Ա ղէ տի 
նշա նա կու թե ան պար զա բա նու մին վը-
րայ։ Պար զա բա նու մը պի տի ըլ լայ 
փորձ մը վեր լու ծա բան-մեկ նա բա նին 
ու ղին ըն թեր ցե լու։ 

Ն շա նե ա նի հա մար, ի նչ պէս ը սի, Ա -
ղէ տը հիմ նա կան ե զր մըն է։ Ա նոր հետ 
նաեւ կի րար կած է պար զա գի րը՝ ա ղէտ 
եզ րը։ (Հասկ նա լի օ րէն՝ ա սի կա շփո թեցը-

 նող է։ Եւ ի րեն հա մար սա յս տակ է։ 
Գրած է. «Ա ղէ տը, որ պէս բառ, որ պէս յը-
ղացք, եւ որ պէս ի րա կա նու թիւն (...) խոր-
հըր դա ւոր է»1։ Բայց յա ճախ ա նոնք կը 
մի ա ձու լո ւին։ «Ա ղէ տը կը ջն ջէ տար բե -
րու թիւ նը, բո լո րը կը դարձ նէ մէկ» (ԱՎ), 
ը սած է, թէ եւ բո լո րո վին տար բեր շր ջա -
գի ծի մը մէջ, տար բեր միտ քի մը ա ռն չա -
բար. սա կայն թե լադ րա կան այս տե ղին 
հա մար ե ւս. ա ղէտ եզ րով բա նա ձե ւ- 
ւած նշա նա կու թիւն նե րը կը ներ կա յա -
նան մի ա ձու լո ւած գլ խագ րե ա լին մէջ, 
կամ՝ գլ խագ րե ա լը իր մէջ կ՚ընդգր կէ 

պար զագ րե ա լին տա րած քը, որ պէս ա -
նոր վախ ճա նա բա նու թիւ նը)։ Թող նե ր -
ւի ին ծի ման րա մասն ցու ցա կագ րու մի 
1 Մ. Նշանեան, «Աղբիւրի ակին/Վրէպը վէպին 
մէջ», Յակոբ Օշական, Երեւան, 2011։ Վերլու-
ծումը ստացեալ հեղինակէն։ Հ 1։ Սոյն վերլուծ-
ման յղելի՝ ԱՎ։

Ա ՂԷՏ-Ա-ԲԱ ՆՈՒ ԹԻՒՆ 
Մարկ Նշա նե ա նին

ԳԱՌ ՆԻԿ ԱՒ. Ք. Գ.

«...գե րի ժո ղո վուր դը իր ո ճա կան կա րո ղա կա նու թիւ նը աշ խատ ցու ցած է 
մի մի այն տի րո՛ղ ժո ղո վուր դի հա մայ նաց ման 

 ու ո գե ղի նաց ման հա շո ւոյն, 
եր բե՛ք՝ ի նքն իր հա շո ւոյն» — ՄՆ 

 
«...Ցե ղը, ու րեմն, կը շի նո ւի, կը կա ռու ցո ւի։ 

Ս տեղ ծող նե րը Կանգ նու մին գոր ծա ւոր ներն են...» — ՄՆ 

Ն շա նե ա նի հա մար Ա ղէ տը հիմ նա կան 
ե զր մըն է։
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մը, եւ կամ ա մե նա պար փակ ցու ցադ -
րու մի մը մէջ չմտ նել, որ, ան կաս կած, 
հս կայ աշ խա տան քի կը կա րօ տի։ 

Ու նինք՝ Ա ղէտ եւ ա ղէտ եզ րե րը։ 
Րաֆ ֆի Ա ճէ մե ա նի եւ Վար դան 

Մատ թէ ո սե ա նի հետ հար ցազ րոյ ցին 
մէջ, 2002ին, իր Writers of Disasterի Ա. 
հա տո րին2 կա պակ ցա բար՝ ը սած է. 
««Ա ղէ տի գրող նե՞ր»։ Չեմ ու զեր ա ճա -
պա րել, գիր քին վեր նա գի րը հայե րէն 
թարգ մա նե լով։ Խոր քին մէջ՝ չու նիմ 
թարգ մա նու թիւն։ Այդ ան կու մը, այդ 
սար սա փը, այդ ա ղէ տա լի վի ճա կը, այդ 
ան վե րա դարձ ա ւե րը, որ կայ «disaster» 
բա ռին ե տե ւը, չեմ վե րագ րեր մե ծա -
տառ Ա ղէ տին, իբ րեւ պատ մա կան տըւ -

ե ալ, ե թէ պատ մա կան տո ւե ալ մըն է»3։ 
Այս հաս տա տու մը «Ա ղէտ»ով կը հաս-
կը նայ 1915ով խորհր դան շո ւած «ի րո -
ղու թիւն»ը (այս մա սին տե՛ս քիչ ան - 

դին)։ Եւ ա՛յդ հաս կա ցո ղու թե ամբ է, որ 
disaster-ա ղէ տը « չի վե րագ րեր մե ծա -
տառ Ա ղէ տին»։ Մինչ դեռ «ա ղէտ»ը 
«սկզբ նական օ տա րում» (WD, էջ 59) է, 
եւ հո գե բա նու թիւն եւ հո գե կա նու թիւն4 
(Ն շան ե ան Յ. Օ շա կա նի նո ւի րո ւած իր 
վեր լու ծա կան-մեկ նա բա նա կան մէկ 
յօդուա ծին մէջ, ո րուն ա նու նը «Եր գին 
գե րին» է, քայ լակ ցե լով մեծ գրո ղին, 
գրած է՝ թէ հայ ժո ղո վուրդն է հե ղի նա -
կը Մնա ցոր դացի Սո ղո մին եր գին, եւ 
թէ՝ «ա ւե լի ճիշդ», հայ ժո ղո վուր դին մէջ 
է «Ա ղէ տի փոր ձա ռու թիւ նը, Ա ղէ տի հո - 
գե բա նու թիւնն ու հո գե կա նու թիւ նը»)։ 
Յս տակ է, որ տար բե րու թիւն մը մտած-
 ւած է հո գե բա նու թե ան եւ հո գե կա նու -
թե ան մի ջեւ։ Մինչ ա ռա ջի նը կը վե րա- 
 բե րի հայ ժո ղո վուր դի զգա ցու մի, ապ -
րու մի, ե րե ւա կա յու թե ան, մտա ծու մի եւ 
այ լոց ա մե նե ցուն, ի նչ պէս պի տի ը սէ ին 
գրա բա րով, ե րկ րոր դը կը թե լադ րէ ու -
րիշ տա րածք մը։ Քա նի բազ մա թիւ ա -
ռիթ նե րով կրկ նած է Նշա նե ան, թէ Ա ղէ- 
 տը « դէպք» է, ա պա հո գե կա նու թիւն 
բա ռով կը հասկ նամ այն՝ որ հե ղե ղ- 
 ւած է « դէպք»(եր)է եւ կը ծած կէ ը նդ - 
հան րա կան հո գի ին «եր կինք»ը՝ ի բր ա -
նոր խա ւար գի շեր նե րուն թա քուն, ա -
մե նա շարժ իս կու թիւ նը։ 

Այլ տեղ մը, գլ խա գիր Ա ղէ տին հա -
մար գրած է. «Ա ղէ տը ան կեր պա րա նու -
թե ան կո րիզն է։ Ա նփր կե լին։ Ան կէ 
« հե ռա ւո րում» մը ան հրա ժեշտ է, կո րի -
զային պայ թու մէն չկոր ծա նե լու հա -

2 Marc Nichanian, Writers of Disaster/Armenian 
Literature in the Twentieth Century, Vol. I, The 
National Revolution, Լոնտոն եւ Փրինսթըն, 2002։ 
Այսուհետեւ՝ WD։
3 «Աղէտուած ինքնութիւն», Յառաջ. Միտք եւ 
Արուեստ, 6 հոկտեմբեր 2002, էջ 4։

4 Մ. Նշանեան, «Երգին գերին», Հասկ Հայագի-
տական Տարեգիրք, Է.-Ը. Տարի, 1995-1996, 
Անթիլիաս, 1997, էջք 283-307։ Վերլուծում-մեկ-
նաբանութիւնը ստացեալ հեղինակէն, ուստի մի- 
այն կրնամ նշել՝ հ 1։ Այնուհետեւ՝ ԵԳ։

«Ա ղէտ»ով կը հասկ նայ 1915ով 
խորհրդան շո ւած «ի րո ղու թիւն»ը (այս 
մա սին տե՛ս քիչ ան դին)։ Եւ ա՛յդ 
հասկա ցո ղու թե ամբ է, որ disaster-
աղէտը « չի վե րագ րեր մե ծա տառ 
Ա ղէ տին»։

«Ա ղէ տը ան կեր պա րա նու թե ան կո րիզն 
է։ Ա նփր կե լին։ Ան կէ « հե ռա ւո րում» մը 
ան հրա ժեշտ է, կո րի զային պայ թու մէն 
չկոր ծա նե լու հա մար»։
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մար։ Բայց ան հրա ժեշտ է նաեւ ան կեր- 
 պա րա նի կո րի զին կեր պա ւո րու մը, քա -
նի որ «չ կոր ծա նիլ» կը նշա նա կէ « կեր -
պա ւո րել», կերպ տալ, լե զո ւին մէջ մըտ- 
 նել վերս տին, ա զա տիլ ան ձայ նութե -
նէն»5։ (Պի տի տես նո ւի, թէ ան ձայ նու -
թիւ նը կամ համ րու թիւ նը «ա ղէտ»ով 
մտա ծո ւած է)։ 

Գի տենք, որ Writers of Disasterէն 
սկ սե ալ ե ղե լու թե նա կան Ա ղէ տին հա -
մար, Նշա նե ան նա խընտ րած է գոր ծա -
ծել, եւ հե տե ւո ղա կա նօ րէն գոր ծա ծած 
է ան գլե րէն եւ ֆրան սե րէն «Catast-
rophe» բա ռը, պար զա գի րին հա մար՝ 
ան գլե րէն «disaster» բա ռը եւ ֆրան սե -
րէ նի պա րա գային՝ հա մա նիշ «désas- 
tre»ը (մերթ ը նդ մերթ հան դի պե լի է 
պար զա գիր «catastrophe»ին օգ տա -
գոր ծու մը, յայտ նա պէս ե ղե լու թե նա -
կան ըն կալ մամբ)։ 2002ի իր սահ մա- 
 նու մը, սա կայն, ան կաս կած տեղ կը բա -
նայ, եւ կա րե լի կը դարձ նէ 1995ի սահ -
մա նու մին նե րառ նու մը գլ խագ րե ա լին 
նշա նա կու թե ան մէջ։ Կրկ նեմ, գրած է, 
թէ գլ խագ րե ա լը «իբ րեւ պատ մա կան 
տո ւե ալ է, ե թէ պատ մա կան տո ւե ալ 
է»...։ «Իբ րեւ»ը եւ թէ ա կա նա ցու մը ի նք -
նա բե րա բար դու ռը բա նա լով՝ ներս կը 
հրա ւի րեն 1995ի սահ մա նու մը։ 

Իսկ հի մա։ 
«Ա ղէտ»ին բա ռա րա նային ստու -

գու մը՝ ի րա պէս շա՜տ ան բա ւա րար է ա -
նոր բար դու թիւ նը ը սե լու։ Օ րի նակ՝ ի ՞նչ 
կ՚ը սէ Նոր բառ գիրք Հայ կա զե ան լե զ -
ւինը.— Կիրք եւ դառ նու թիւն ցա ւոց. 
վիշտ. տա ռա պանք. նե ղու թիւն եւ ան ձ- 

կու թիւն. ցա ւա լի ան ցք, պա տա հարք. 
ան հնա րին չա րիք. ո ճիր, ե ւ այլն։ Այս 
բա ցատ րոյթ նե րը եւ հո մա նիշ նե րը եզ -
րին բար դու թիւ նը չեն ար տա յայ տեր։ 
Կը վե րա բե րին թէ՛ հո գե կան ե րե ւոյթ նե -
րու եւ թէ՛ ար տա քին պա տահ մունք նե -
րու կամ ե ղե լու թիւն նե րու։ 

Ն շա նե ան 1986ին գրած է. «Ս փիւռ -
քե ան ի րո ղու թիւ նը եւ զայն հիմ նա ւո -
րող Ա ղէ տին է ու թիւ նը կը մնան 
ա նանդ րա դարձ»6։ Հե տե ւա բար, Ա ղէ տը 
ե րե ւոյթ մըն է, որ « հիմ նա ւո րող (...) է ու -
թիւն» մը կը նշէ, ա ւե լի ճիշդ՝ ա նոր հա -
սած ա հա ւոր հա րո ւա ծը։ Եւ «Գ րա կան 
կանգ նու մը» ու սում նա սի րու թե ան մէջ, 
խօ սե լով Մե հե ան7 պար բե րա կա նի 3-
րդ հա մա րի մա սին, ա նոր յօ դո ւած նե -

րէն «գլ խա ւոր»ը հա մա րե լով Յա կոբ 
Օ շա կա նի (այն օ րե րուն՝ Յա կոբ Քիւ ֆէ ճ- 
ե ան) յօ դո ւա ծը, ան կէ քա ղած է այս յայ -
տա րա րու թիւ նը. « Պատռ տած, հին ցած, 
իր կեդ րո նէն, իր ե րկ րէն, իր կրօն քէն 
վռն տո ւած, թա փա ռիկ, ան նպատակ 
ար շա ւի մը գետ նա քար շու թե ան մէջ 
նիւ թա ցած, ա նուն չու նե ցող, մար մին 

5 Մ. Նշանեան, «Եղեռնի լռութիւնը Կոստան 
Զարեանի արձակին մէջ», Բազմավէպ, 1995, էջ 
374։ Յղելի՝ ԵԼԶ։

6  «Իբրեւ յառաջաբան», ԿԱՄ հանդէս վերլուծա-
կան, խմբագիր՝ Մ. Նշանեան, թիւ 2, 1982, էջ 7։
7 Մեհեան պարբերականը լոյս տեսաւ 1914ին։ 
Հոն համախմբուեցան Դանիէլ Վարուժան, Յա- 
կոբ Օշական, Կոստան Զարեան, Գեղամ Բար- 
սեղեան եւ Ահարոն։ Հիանալի համախմբում մըն 
էր, անկիւնադարձային ծրագրով, որ լեզուին 
«գեղագիտականացում»ով՝ կ’առաջադրէր ազ- 
գին «ազգայնացում»ը (ոչ՝ ազգայնականացումը), 
կամ՝ անոր կանգնումը։

Ա ղէ տը ե րե ւոյթ մըն է, որ 
«հիմնաւորող (...) է ու թիւն» մը կը նշէ, 
ա ւե լի ճիշդ՝ ա նոր հա սած ա հա ւոր 
հարո ւա ծը։
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չու նե ցող, խլր տուն զան գո ւած մը կայ 
մեր առ ջեւ»8, եւ մեկ նա բա նած՝ սե ւե ռե -
լով «կ րօնք»ի տար րը որ պէս ժո ղո վու -
մի մի ջոց, թէ « վերջ գտած է կրօն քի 
ժա մա նա կաշր ջա նը» (ԳԿ, էջ 217-218), 
եւ ա ւել ցու ցած. «Կ րօն քը, կրօ նա կա նը 
հոս՝ Օ շա կա նի գր չին տակ, քրիս տո նէ -
ու թե ան չեն յ ղո ւիր։ Կը նշեն (...) « զո հա -
գոր ծա կան հիմ նադ րում»» (ԳԿ, էջ 218)։ 
Ա նոր տե ղը ան ցած է ա րո ւես տը։ Այ -
լեւս ա նի կա « մի այն ի վի ճա կի է» ժո ղո -
վե լու՝ «որ պէս զի դար ձե ալ կանգ նի 
մար մի նը», որ պէս զի «ա նուն» ու նե նայ, 
այ սինքն՝ ի նք նու թիւն ու նե նայ (ԳԿ, էջ 
217, 218)։ «Ա ղէտ մը պա տա հեր է ի նք -
նա ցու մի կա րո ղու թե ան» (ԳԿ, էջ 219)։ 

«Ինք նա ցու մի կա րո ղու թիւն»ը՝ « կազ -
մա ւո րիչ ժո ղո վում»ն է (ԳԿ, էջ 219), հա -
ւա քու մը «կ րօ նա կան կո րիզ»ին կտո ր- 
ւանք նե րուն։ Ա պա ար ձա նագ րած. 
«Ի՞նչ է այդ ը նդ հա նուր կո տո րա կու մը, 
այդ Ա ղէ տը Ա ղէ տէն ա ռաջ (փու թամ 
խոս տո վա նե լու, որ մեկ նե լով Writers of 
Disasterի զա նա զա նու մէն, «Ա ղէ տը Ա -
ղէ տէն ա ռաջ»ը՝ «ա ղէ տը Ա ղէ տէն ա -
ռաջ» խոր հե ցայ գրել սկզբ նա պէս՝ 
կար ծե լով, որ վրէ պի մը առ ջեւ ե մ։ Սա -
կայն տես նե լով՝ որ «ա ղէտ»ի նշա նա -
կու թիւ նը նաեւ այլ տե ղեր մի ա ձու լո ւած 
է «Ա ղէտ»ի նշա նա կու թե ան՝ հրա ժա րե -
ցայ)։ Չու նինք տա կա ւին պա տաս -

խան» (ԳԿ, էջ 219)։ Ու րեմն՝ կայ Ա ղէ տը 
եւ կայ Ա ղէ տէն ա ռաջ ա ղէտ-Ա ղէ տը։ 

Յայտ նա պէս, բարդ, « խորհր դա ւոր» 
ա ռար կայի մը առ ջեւ ե նք։ Ա րդ, ան հրա -
ժեշտ է քայլ առ քայլ յա ռա ջա նալ... 

 

ՆԱԽ-Ը ՆՏ ՐՈՒ ԹԻՒՆ 
Ն շա նե ան եզ րը ա ռած է Յա կոբ Օ շա -
կա նէն։ Գրած է. « Քա նի մը ու րիշ նե րու 
հետ, ան շուշտ, Յ. Օ շա կա նի ո ւղ ղա կի 
ժա ռան գորդն եմ ես, ե րբ կը գոր ծա ծեմ 
Ա ղէտ եզ րը»9։ Այս տեղ՝ որ պէս զի դուրս 
չգամ վեր լու ծա բա նին գի ծէն, եւ իր ը նտ -
րու թիւ նը ա ւե լի յս տակ տես նո ւի, պի տի 
քա ղեմ իր «Littérature et Catastrophe» 
ու սում նա սի րու թե նէն10։ Կը քա ղեմ. 

«Ա մե նէն սկիզ բը, 1919ի շուրջ, 
դէպ քին յա տուկ ա նու նը մա նա -
ւանդ «Ե ղեռն» էր, որ առ հա սա -
րակ վեր ի վա րոյ « փոկ րոմ» (տե- 
 ղա կան ջար դեր. ԳՔ) կը նշա նա -
կէ, ու ա նի կա այն բառն էր, ո րով 
ար դէն կ’ակ նար կէ ին ա րե ւե լե ան 

8  Մ. Նշանեան, «Գրական Կանգնումը», ԿԱՄ, թիւ 
3, 1986, էջ 216։ Յղելի՝ ԳԿ։

9 M. Nichanian, Entre l’art et le témoignage/ Litté-
ratures arméniennes au XXe siécle, vol. III, Le ro- 
man de la Catastrophe, Ժընեւ, 2008, էջ 13։ Նոյն 
նշումը կատարած էր իր La perversion historio- 
graphiqueի մէջ (Փարիզ, 2006, այսուհետեւ՝ PH), 
եւ պիտի կատարէր յետոյ «Գրականութիւն եւ 
Աղէտ» գիրքին մէջ, որուն բովանդակութիւնը 
անգլերէն խօսուած էր, լոյս տեսած՝ թրքերէն 
թարգմանութեամբ։
10 Ունիմ «Գրականութիւն եւ Աղէտ»ին ֆրանսե- 
րէն տարբերակը՝ «Littérature et Catastrophe» 
(անտիպ)։ Հեղինակէն ե-փոխանցմամբ։ Ինչպէս 
նախորդ ծանօթագրութեամբ ըսի, բովանդակու- 
թիւնը անգլերէն խօսուած էր։ Դասախօսութիւն- 
ները մատուցուած էին Իսթանպուլի մէջ՝ 2009ի 
փետրուարէն յունիս։ Բաժին մը Սապանճի հա- 
մալսարանին, բաժին մըն ալ՝ Պօղազիճի հա- 
մալսարանին մէջ։ Պիտի օգտագործեմ ֆրանսե- 
րէն տարբերակը՝ LC նիշով։

Նշա նե ան իւ րաց նե լով եզ րը [Աղէտը]՝ 
զայն օգ տա գոր ծած է իր ի նք նու րոյն 
ըն դար ձակ տա րած քը ստեղ ծե լու 
համար։
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Ա նա տո լի այի մէջ, 1895-96 կո տո -
րած նե րու ծրագ րա ւո րե ալ շար քի 
մը, նաեւ՝ 1909ին Ա տա նայի շըր -
ջա նին մէջ ի գործ դրո ւած կո տո -
րած նե րուն։ Բա ռը ըն դու նո ւած 
ստու գա բա նու թիւն մը ու նի («Որ 
ե ղաւ», այ սինքն՝ կա տա րե ալ 
«Դէպք»ը)։ Եւ քա նի դեռ եզ րը ո -
րո շադ րո ւած չէր, այլ բա ռեր ալ 
կը գոր ծա ծո ւէ ին իբ րեւ յա տուկ 
ա նուն ներ։ Ըն տա նե կան մի ջա -
վայ րի մէջ (օ րի նա կի հա մար՝ իմ), 
ա մե նէն շատ գոր ծա ծո ւող բա ռը 
«Աք սոր»ն էր, որ իբ րեւ հա սա -
րակ ա նուն՝ « տա րագ րու թիւն» 
կը նշա նա կէր։ Յե տոյ, 1931էն սկ -
սե ալ, ուրիշ բառ մը ե րեւ ցաւ իբ -
րեւ յա տուկ ա նուն. «Ա ղէտ»։ Սա 
հա սա րակ ա նուն էր, սա կայն յա -
տուկ ա նուն էր դար ձած գլ խագ -
րու մով։ Ին չո՞ւ 1931ը։ Քա նի որ 
այդ տա րի, Կիպ րո սի մէջ, ո ւր 
կ’ապ րէր, Յ. Օ շա կան, որ գրե լու 
վրայ էր իր Մ նա ցոր դացը, սկ սաւ 
հա մա կար գե ալ ե ղա նա կով զայն 
գոր ծա ծել՝ նշե լու հա մար դէպ քը։ 
Հասկ նա լի է, որ « ցե ղաս պա նու -
թիւն» բա ռը տա կա ւին չէր հնա ր-
ւած։ Ի դէպ, ա մէնքն ալ շատ լաւ 
գի տէ ին, թէ ի ՛նչ կը նշա նա կէր շօ -
շա փե լի հե տե ւո ղա կա նու թեամբ 
իր կա տա րու մին հաս ցո ւած բը- 
նաջն ջու մի ծրա գիր մը. ո ղջ մնա -
ցած նե րէն ոչ ոք պէտ քը ու նէր 
հա մո զո ւե լու փաս տին, թէ ի րենք 
եւ ի րենց հա րա զատ նե րը թի րա -
խա ւո րո ւած է ին նման ծրագ րէ 
մը։ Այ սօր է մի այն, դէպ քին քա -
ղա քա կա նաց ման հա րո ւա ծին 
տակ, որ ը նդ հան րա կան եզ րը 
(բայց այս ան գամ՝ գլ խագ րով), 
որ պէս յա տուկ ա նուն գոր ծա ծ -

ւած է՝ իբ րեւ ցու ցան շիչ դէպ քին 
(LC, էջ 15) (...)։ 

(...) Ու րեմն, մենք 1931 ե նք։ Եր -
կու թղ թա կից՝ Բե նի ա մին Թա շ- 
ե ան եւ Գուր գէն Մխի թա րե ան, ո -
րոնք Գա հի րէ ի Յու սա բեր օ րա -
թեր թի գրա կան է ջե րուն պա - 
տաս խա նա տու ներ է ին, Կիպ րոս 
կ’այ ցե լեն՝ հան դի պե լու հա մար 
Օ շա կա նի, եւ ա նոր հետ ու նե նա -
լու հար ցազ րոյց մը, որ ո րո շադ -
րիչ պի տի ըլ լար։ Հար ցազ րոյ ցը 
լոյս տե սաւ 1932ին, Պոս թը նի 
Հայ րե նիք ամ սագ րին մէջ (...)։ Օ -
շա կա նի հետ հար ցազ րոյ ցին ա -
ռա ջին բա ժի նը ամ բող ջա պէս 
նո ւի րո ւած է Մ նա ցոր դացին։ (Ը -
սած է). « Վէ պին եր րորդ հա տո րը 
ի րեն նպա տակ պի տի ու նե նայ 
գա ղա փար մը տալ մեր ա ղէ տին, 
Տա րագ րու թե ան մա սին»։ Այս -
տեղ «ա ղէտ» բա ռը գլ խագ րով 
չ’ե րե ւիր։ Դեռ հա սա րակ ա նուն 
մըն է։ (...) Քսան տա րի ներ ա ռաջ, 
իր 1911ի գր քին մէջ, նշե լու հա -
մար 1909ի դէպ քերն ու ա նոնց 
հե տե ւանք նե րը՝ Զա պէլ Ե սայ-
եան ի նք ե ւս «ա ղէտ» բա ռը կը 
գոր ծա ծէր նոյն ձե ւով՝ ա ռանց 
զայն գլ խագ րե լու։ Այն ժա մա նակ 
«ա ղէտ»ը տա կա ւին յա տուկ ա -
նուն չէր դար ձած։ Խօ սե լով 1915-
1916ի դէպ քե րուն մա սին , Օ- 
 շա կան, ու րեմն, կը գոր ծա ծէ սա 
ար տա յայ տու թիւ նը. « մեր ա ղէ -
տը, Տա րագ րու թիւ նը» (...)։ Հե տե -
ւա բար, Օ շա կան « Տա րագ րու- 
 թիւն» բա ռը կը հն չեց նէ իբ րեւ յա -
տուկ ա նուն։ Յա ջորդ է ջին մէջ, 
կ’ը սէ. «Եր րորդ հա տո րին բո վան -
դա կու թիւ նը պի տի ըլ  լայ Տա -
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րագ րու թիւ նը։ Տիտ ղո սը՝ «Դ ժոխք» 
պի տի ըլ  լայ»։ Այս տեղ ալ, « Տա -
րագ րու թիւն»ը դէպ քին յա տուկ 
ա նունն է։ Բայց քա նի մը էջ ան -
դին կը կար դանք հե տե ւե ա լը (...). 
« Վէ պին այն մա սը, որ նո ւի րո ւած 
պի տի ըլ  լայ տա րագ րու թե ան, 
գրե թէ առ հա ւա կան եւ մեր ցե ղի 
հո գի ին մէջ մշ տա պէս գոյ լա րէ 
մը կու գայ (...)։ Հե տե ւա բար խո -
րաց ման, կեդ րո նաց ման ու մա՛ -
նա ւանդ՝ պար կեշտ մշա կու մի 
ե ղա նա կով, ես կը կար ծեմ, թէ 
կա րե լի է մօ տե նալ Ա ղէ տին»։ Եւ 
այս տեղ, ա ռա ջին ան գամ ըլ  լա -
լով, «Ա ղէտ» բա ռը գլ խագ րե ալ է։ 
Եւ շնոր հիւ գլ խագ րու մին՝ դար -
ձած է դէպ քին յա տուկ ա նու նը։ 
Ու րեմն, ե թէ այ սօր կը գոր ծա ծեմ 
«Ա ղէտ» ա նու նը՝ պատ ճա ռը Յ. 
Օ շա կանն է, քա նի որ ի նք զայն 
հա մա կար գո ւած ե ղա նա կով ըս-
կ ըսաւ գոր ծա ծել իբ րեւ յա տուկ 
ա նուն։ Այս ա ռու մով, (քա նի մը 
ու րիշ նե րու հետ, վս տա հա բար), 
ժա ռան գորդն եմ Օ շա կա նի, զինք 
շա րու նա կո ղը եւ իր մեկ նա բա -
նը» (LC, էջ 16-17)։ 

Այս եր կար մէջ բե րու մէն ե տք, կա -
րե ւոր է նշել, թէ Նշա նե ան իւ րաց նե լով 
եզ րը՝ զայն օգ տա գոր ծած է իր ի նք նու -
րոյն ըն դար ձակ տա րած քը ստեղ ծե լու 
հա մար։ 

 

ԵԶ ՐԵ ՐԷՆ 

Ըստ Նշա նե ա նի, այն դէպ քը որ « ցե -
ղաս պա նու թիւն» ա նո ւա նո ւե ցաւ, մինչ 
ա նուն չու նէր, օ րի նակ՝ ֆրան սե րէ նի 
մէջ (հասկ նալ նաեւ՝ ա րեւմ տե ան լե զու -

նե րու մէջ), հայե րէ նը « տաս նե ակ մը ա -
նուն ներ» ու նէր։ Ան թո ւար կած է. ա ռա - 
ջին հեր թին՝ Ե ղեռն եւ Ա ղէտ, ա պա՝ Աք -
սոր, Տա րագ րու թիւն, Տե ղա հա նում, 
Ջարդ, «եւ դեռ քա նի նե՜ր»11 ։ 

Արդ, Նշա նե ան ը նտ րած է « տաս-
 նե ակ մը ա նուն ներ»ու ցան կին ա ռաջ -
նա հերթ եր կու ա նու նէն մէ կը։ 

Ին չո՞ւ։ 
 Չէ բա ցատ րած։ Սա կայն հասկ նա -

լի է՝ «Ե ղեռն»ին տո ւած իր բա ցատ րու -
թե նէն, ը ստ ո րուն՝ ա նի կա կա տա րե ալ 
դէպքն է։ (Ն շեմ, որ ը ստ « Նոր Բառ -
գիրք»ի ցուց ման, «ե ղեռն»ը յու նա րէն 
«է լէ ղօս»էն է, որ « սու գի ե րգ» կը նշա -
նա կէ։ «A Greek-English Lexicon»ի հա -
մա ձայն, բա ռը ծա գած է « ՛է ՛է լէ ղին»էն, 
որ « վայ ա ղա ղա կել» կը նշա նա կէ։ Ու -
րեմն, «ե ղեռն» բա ռը իր ծագ ման մէջ՝ 
մեծ կո րուս տի, կամ մեծ ցա ւի, կամ մեծ 
փոր ձան քի ող բա գին ա ղա ղակ է)։ Մինչ -
դեռ «Ա ղէտ»ը, ի նչ պէս ը սի, «սկզբ նա -
կան օ տա րում» է կամ հո գե կա նու թիւն 
մը։ Նաեւ ո ւղ ղան շիչ յ ղացք (orienting 
concept) է այն օ տար ման ե րե ւոյ թին 
մեր ձե նա լու՝ մէ ջը գրա կա նու թե ան մը, 
որ հայե րէն լե զո ւով մշա կո ւած է մի ա -
ժա մա նակ՝ թէ՛ Թիֆ լի սի եւ Կ. Պոլ սոյ, 
թէ՛ Փա րի զի եւ Ե րե ւա նի, եւ թէ՛ Պէյ րու -
թի եւ Լոս Ան ճե լը սի մէջ» (WD, էջ 11)։ 

 Բայց որ պէս զի ո ւղ ղան շիչ յ ղաց քը 
կա րե նայ իր պաշ տօ նը կա տա րել, 
պէտք է զայն ա զա տել ա մէն ին չէ՝ որ 
ար գելք կ’ըլ լայ ե րե ւոյ թը հասկ նա լու։ Ա -
զա տել՝ « մա նա ւանդ խճա ւա զե այ հա -
կա ծան րու թե նէն», որ պատ մա կան ու 
քա ղա քա կան մօ տե ցում ներն ե ն։ Զայն 

11 Մ. Նշանեան, «Փրկել մահը», Յառաջ. Միտք եւ 
Արուեստ, 5 նոյեմբեր 1995, էջ 1։
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ա զա տել ա մէն ին չէ, որ զայն լոկ «ա -
ռար կայի, պա հի, ի րա դար ձու թե ան կը 
կեր պա փո խէ, որ ա նոր պատ րան քային 
ի մաստ մը կու տայ» (WD, էջ 11-12)։ 

 

ԽՃԱ ՒԱ ԶԵ ԱՅ 
ՀԱ ԿԱ ԾԱՆ ՐՈՒ ԹԻՒ ՆԸ 
Ա ղէ տը գե րու թե ան մէջ է, ա զա տագ -
րու մի կը կա րօ տի։ Ու րեմն, պատ մա -
կան ու քա ղա քա կան հա կա ծան րու- 
 թիւ նը զայն գե րե վա րած է, ո ւս տի՝ ար -
գի լած է եւ կ’ար գի լէ Ա ղէ տին իբ րեւ հո -
գե կա նու թիւն կա րե լի հաս կա ցո ղու - 
թիւնը։ Ա նոր գե րու թիւ նը հե տե ւանքն է 
պատ մա կան եւ քա ղա քա կան այ լա սե -
րու մի, որ « ցե ղաս պա նու թիւն» եզ րին 
շուրջ կը դառ նայ։ 

Ի՞նչ է ցե ղաս պա նու թիւ նը։ 
Հայե րու մե ծա մաս նու թե ան հա -

մար ցն ցիչ եւ նոյ նիսկ զայ րաց նող սա 
հաս տա տու մը գրած է. «ա նի կա ի րո -
ղու թիւն (fait) մը չէ»։ Եւ ա ւել ցու ցած՝ 
«ի րո ղու թիւն մը չէ՝ ո րով հե տեւ քան -
դումն ի սկ է ի րո ղու թե ան, ի րո ղու թե ան 
ի մաց քին, ի րո ղու թե ան ի րո ղու թե նա -
կա նու թե ան (factualité )» (PH, էջ 9)։ Ու -
րեմն՝ ի րո ղու թիւն մը չէ՞։ 

Սա կայն, յա ւե լու մը յս տա կօ րէն կը 
դնէ ի րո ղու թե ան սահ մա նում մը։ Հաս -
տա տու մը կու գայ պատ մու թե ան յետ-
ար դի ա կան տե սու թե նէն։ Օ րի նակ՝ 
յետ-ար դի ա կան պատ մու թե ան տե սա -
բան նե րէն է Հայ տըն Ո ւայթ, ո րուն քըն -
նա դա տա կան ան դրա դարձ մը կա տա - 
րած է վեր լու ծա բա նը La perversion 
historiograhiqueին մէջ։ Իր այն ան դրա -
դար ձէն դուրս, վասն յս տա կու թե ան, 
մէջ բե րում մը կա տա րեմ Ո ւայ թի մէկ 

հար ցազ րոյ ցէն12։ Ան ը սած է՝ ի պա -
տաս խան սա հար ցու մին. 

— Սկ սինք պարզ հար ցու մով մը. 
ըստ Ձե զի, ի ՞նչ է ի րո ղու թիւն (fact)       
մը։ 

— «Ի րո ղու թիւն» մը լե զո ւա կան 
հաս տա տում մըն է, զուտ լե զո ւա կան 
ե րե ւոյթ մը։ Տե սակ մը բար բա ռում 
(utterance) մըն է, ո րուն նպա տակն է 
դէպք մը ան դրա կեր պել գի տու թե ան ա -
ռար կայի մը։ Ես կը զա տո րո շեմ « դէպ -
քեր»ը եւ «ի րո ղու թիւն ներ»ը։ Ի րա կա - 
նու թե ան մէջ, «ի րո ղու թիւն ներ» չես 
գտ ներ։ Ի մաց քի տար բե րու թիւ նը «դէպ- 
ք»ին, ո րուն բնոյ թը չենք գի տեր, եւ 
փոր ձը այդ դէպ քի բնոյ թին հաս տատ -
ման, եւ ո ւս տի՝ ար տադ րու մին ա նոր 

ին չու թե ան ի րո ղա կան նկա րագ րու մին, 
կը խա թա րո ւի գրե թէ բո լոր պատ մա -
կան խօ սոյթ նե րուն (discourses) մէջ, 
յատ կա պէս 19րդ դա րու։ 

— Նոյ նիսկ այ սօր, պատ մա գէտ ներ 
կը խօ սին «ի րո ղու թիւն ներ» ու սում նա -
սի րե լու մա սին։  

— Այո։ Ել լել-շր ջիլ եւ «ի րո ղու թիւն -
ներ» ձեռք ձգել, «ի րո ղու թիւն ներ» հա -
ւա քել, քան թէ՝ կա ռու ցել զա նոնք։ Ես 
ա ւե լի կա ռու ցո ղա պաշտ ի մացք մը ու -
նիմ, որ կը խոր հիմ ա ւե լի յա րիր է ար դի 
գի տու թե ան։ «Ի րո ղու թիւն» մը նկարա-

12 José Edmundo Paz Soldan, “Interview with Hay-
den White,” Lucero, vol. 6, 1995։

Ցե ղաս պա նու թիւ նը ... «ի րո ղու թիւն մը 
չէ՝ որով հե տեւ քան դումն ի սկ է 
իրողու թե ան, ի րո ղու թե ան ի մաց քին, 
ի րո ղու թե ան ի րո ղու թե նա կա նու թե ան 
(factualité)»։
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գ րու թե ան դէպք մըն է։ «Ի րո ղու թիւն»ը 
դէպ քին վրայ հաս տա տում մըն է։ 

— Ու րեմն, դէպ քե րու մա սին խօ սե -
լու ա տեն, ան խու սա փե լի ըլ լա լու է զա -
նոնք պատ կե րա կա յաց նե լը (to fictiona- 
lize)։ 

— Այն ա ռու մով՝ թէ « պատ կե րա կա -
յա ցում» կը նշա նա կէ ա նոնց վրայ ձգել 
վեր կա յա ցում մը (representation), որ 
կր նաս յե տոյ որ պէս հիմք գոր ծա ծել։ 
Դուն դէպ քեր ու նիս. զա նոնք պէտք է 
նկա րագ րես նախ քան ա նոնց վեր լուծ -
ման մէջ մտ նե լը...»13։  

Այս պա տաս խան նե րը հայ տը նե ան 
տե սու թե ան պարզ գա ղա փար մը կու 
տան։ 

Եւ այժմ։ «La perversion historiog- 
raphique»ի Գ. գլու խը, որ վեր նագ րը -
ւած է «La Réfutation», կը խօ սի գի տա -
ժո ղո վի մը եւ տագ նա պի մը մա սին։ 
Գի տա ժո ղո վը գու մա րո ւած էր 1991ին, 
UCLAի մէջ, Գա լի ֆոր նի ա։ Ա նոր կա րե -
ւո րա գոյն նիւ թը պատ մա կան ճշ մար -
տու թե ան մա սին է ր։ Դր դա պատ ճա ռը 
պատ մա գի տու թե ան « ներ քին տագ -
նապ»ի մը յառ նումն է ր՝ ա ռն չա բար 
հրէ ա կան բնաջն ջու մին։ Գլ խա ւոր թի -
րախն էր Հ. Ո ւայ թը, ը ստ ո րուն պատ -
մա կան ո րե ւէ դէպ քի մեկ նա բա նու - 
թիւ նը կր նայ սու տի փո խո ւիլ, ա մէն 
ընդ հան րա ցած ստու գու թիւն՝ յան կարծ 
կր նայ զգալ, թէ իր ոտ քին տակ հող 
չկայ, ա մէն ճշ մար տու թիւն կր նայ դադ -
րիլ բո լո րին կող մէ ըն դու նե լի ըլ  լա լէ, եւ 
ո ւս տի դառ նալ ճշ մար տու թիւն նե րու   
եւ մեկ նա բա նու թիւն նե րու պայ քա րի 
մը մէջ՝ կող մի մը թեզը։ Ամ փո փե լով. 
պատ մու թե ան մէջ ա ռար կա յա կա նու -

թիւն չի կր նար ըլ  լալ, քա նի որ պատ -
մու թիւ նը միշտ աս պա րէզ մըն է շա րու -
նա կա կան վե րա կա ռու ցու մի (PH, էջ 
115-116)։ Վեր լու ծա բա նը նաեւ քն նա -
դատն է Հայ տըն Ո ւայ թի։  

Գրած է.  

« Հայ տըն Ուայթ 20րդ դա րու 
տար բեր ցե ղաս պա նու թիւն նե -
րու պատ մու թիւ նը եւ ա նոնց 
պատ մագ րու թիւ նը բա ւա րար չէր 
գի տեր։ Մի ա ժա մա նակ, ո չինչ գի-
տէր ցե ղաս պա նա կան կա մե ցո -
ղու թե ան մա սին (...)։ Պատ մու - 
թիւ նը ի րո ղու թիւն նե րու պէտք 
ու նի (...)։ Ի րո ղու թիւ նը պատ մու -
թե ան ան դրան ցա կան ի տէ ալն է։ 
Ի նչ որ Հայ տըն Ո ւայթ չէր կր նար 
ը սել այն է՝ թէ ցե ղաս պա նա կան 
կա մե ցո ղու թիւ նը չէր ու զեր (մի -
այն) սպան նել, բնաջն ջել, կե ան -
քեր, հա մայնք ներ կոր ծա նել, ըն - 
կե րու թիւն ներ քան դել, նոյ նիսկ 
քայ քայել ըն կե րային կա պը։ Ցե -
ղաս պա նա կան կա մե ցո ղու թիւ նը 
կ’ու զէր ի րո ղու թիւ նը քան դել, ի -
րո ղու թե ան ի րո ղու թե նա կա նու -
թիւ նը...» (PH, էջ 123)։ 

Արդ, ցե ղաս պա նու թիւ նը ի րո ղու -
թիւն չէ, ը ստ Նշա նե ա նի, ոչ թէ պատ -
մու թե ան կա ռու ցե լի ու թե ան պատ ճա- 
 ռով, այլ ո րով հե տեւ ցե ղաս պա նա կան 
կա մե ցո ղու թիւ նը ի սկզ բա նէ հասկ ցած 
է, եւ ի սկզ բա նէ քան դած է ի րո ղու- 
 թե ան ի րո ղա կա նու թիւ նը։ Ի սկ կա րե լի՞ 
է ա տի կա։ 

Ի րո ղու թիւն մը կը ճանչ ցո ւէր իբ -
րեւ այդ պի սին, ե րբ ճշ մար տա բան հա -
մա րո ւած պա տում նե րով կը փո խան- 
 ցը ւէր, եւ ա նոնց վրայ կը հաս տա տո ւէր 
(PH, էջ 48)։ Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նին, 13 Նոյն, էջ 3։
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ի րո ղու թե ան վա ւե րա ցու մի յա ւե լե ալ 
մի ջոց ը նտ րո ւած է ար խի ւը։ 20րդ դա -
րը, որ ցե ղաս պա նու թիւն նե րու դարն է, 
գե րա զան ցա պէս ար խի ւինն է։ Ա րդ, 
այն քան ա տեն, որ պա տու մին այս կըրկ- 
 նա ճու մը ար խի ւով՝ չէ ու սում նա սի ր -
ւած, ցե ղաս պա նա կան ե րե ւոյ թէն ո չինչ 
կա րե լի է հասկ նալ։ Հոն մի այն ցե ղաս -
պա նու թիւն կայ՝ ո ւր վա ւե րաց ման բե -
մը տի րա պե տո ւած է ար խի ւով, եւ ը ստ 
ա տոր է, որ «ի րո ղու թիւն ներ»ը «ի րա -
կա նու թիւն» կը հա մա րո ւին։ Այս է 
պատ ճա ռը, որ պատ մա գէտ նե րը կըրկ -
նա պէս պա տաս խա նա տու ե ն։ Ա նոնք 
պա տաս խա նա տու են թէ՛ ի րո ղու թիւն -
նե րուն ու ա նոնց ո րակ ման հա մար, եւ 
թէ՛ ա նոնց «ի րա կա նու թիւն» ըլ  լա լու 
կամ չըլ  լա լուն հաս տատ ման կամ մեր -
ժու մին (PH, էջ 48)։ Պատ մա գէտ նե րը 
ա պա ւի նած են ար խի ւին եւ ան ցե ա լը 
կը վե րա կա ռու ցեն հա մա ձայն ա նոր։ 
Սա կայն, ծա նօթ է, որ « նո ւա ճող նե րը 
միշտ փճա ցու ցած են նո ւա ճո ւած ժո -
ղո վուրդ նե րուն ար խիւ նե րը։ Գա ղու -
թա րար նե րը միշտ կար գադ րած են, որ 
ար խիւ նե րը ցո լաց նեն պատ մու թե ան 
ի րենց տե սա կէ տը, եւ ոչ թէ գա ղու թաց-
 ւած նե րուն տե սա կէ տը։ Ա նոնք միշտ 
կրօ նա փոխ դար ձու ցած, ջար դած, բը-
նաջն ջած են, մի ա ժա մա նակ ո չն չաց նե -
լով կրօ նա փո խու թե ան եւ բնաջնջ ման 
յի շո ղու թիւ նը, կո թող նե րը, գե րեզ ման -
նե րը, դամ բա նա քա րե րը, կրօ նա կա նի 
հետ քե րը, կե ան քի ու մա հո ւան եւ սու -
գի վայ րե րը։ Ոչ թէ մի այն կե ան քե րը 
ան հե տա ցու ցած են, այ լեւ միշտ ալ աշ -
խար հի մէջ քիչ մը ա մէն տեղ հա մո -
զում տա րա ծած են, թէ ա նոնք գո յու- 
 թիւն չու նէ ին...» (PH, էջ 145)։ 

 Ցե ղաս պա նա կան կամ քը կը քան -
դէ ար խի ւը։ Ա նի կա հայոց ո չն չաց ման 
ա ռի թով ե րեւ ցած է իբ րեւ ժխ տո ղա -
կան մե քե նա կա նու թիւն, «ըստ ար խի -
ւով վա ւե րաց ման ար դի պա հանջք նե- 
 րուն, պա հանջք ներ՝ ո րոնք, ան կաս -
կած, խո տո րե ալ եւ այ լա սե րե ալ են» 
(PH, էջ 50)։ Ու րեմն, ո րե ւէ պատ մա գէտ 
չի կր նար հո սան քին հա կա ռակ շար ժիլ, 
քա նի որ ա մէն ին չի մեկ նա կէ տը ար խի -
ւա մոլ խո տո րումն է, այ լա սե րումն է։ 

Ցե ղաս պա նա կան կամ քին մե քե նա կա -
նու թիւ նը, իր իս կու թե ան մէջ, ժխ տո -
ղա կան է։ Զայն ի գործ դնող նե րը կա- 
 տա րե լա պէս հասկ ցած է ին ար խի ւին 
գա լիք թա գա ւո րու թիւ նը, թէ ա նոր գոր -
ծե լով՝ ո րե ւէ դէպք չէր կր նար ի րո ղու -
թիւն ըլ լալ (PH, էջ 50)։ Եզ րա կա ցու - 
թիւն. այս մե քե նա կա նու թիւ նը 20րդ 
դա րու ա ռա ջին փի լի սո փա յա կան մե -
քե նան է, որ հնա րած է ին բնաջն ջող նե -
րը (PH, էջ 51)։ «(Վե րապ րող նե րը) գի- 
 տէ ին, թէ մե քե նան որ զի րենք տրո րած 
էր, ոչ թէ մի այն ցե ղաս պա նա կան էր 
(այս ա ռն չու թե ամբ ո րե ւէ կաս կած չու -
նէ ին. հե տապն դո ւած նպա տա կը ի -
րենց ժո ղո վուր դին ան մնա ցորդ բնա- 
ջնջումն էր), այլ նաեւ «փի լի սո փա յա -
կան մե քե նայ» մըն է ր։ Գաղտ նի քին ե -
րե ւա նու մով՝ «ի րո ղու թիւն»ին ի րա կա- 
 նու թիւ նը կը խնդ րա կա նա նար։ Ա նոնք 
(վե րապ րող նե րը) չէ ին գի տեր, որ ե րիտ-

Հոն մի այն ցե ղաս պա նու թիւն կայ՝ ո ւր 
վա ւե րաց ման բե մը տի րա պե տո ւած է 
ար խի ւով, եւ ը ստ ա տոր է, որ 
«իրողութիւն ներ»ը «ի րա կա նու թիւն» 
կը հա մա րո ւին։
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թուր քե րու ղե կա վար նե րը եւ Թէշ քի լէթ 
Մախ սու սէ ի ան դամ նե րը, նախ քան ի -
րենց ձեր բա կա լու մը (1918ի վեր ջա ւո -
րու թե ան եւ 1919ի սկզբ նա ւո րու թե ան), 
պի տի փճաց նէ ին ի րենց բո լոր ար խիւ -
նե րը։ Չէ ին գի տեր, թէ 1919ին Իս թան -
պու լի դա տա վա րու թիւն նե րը՝ ան գլի ա - 
ցի նո ւա ճող նե րու ճն շու մին տակ վա ր -
ւած թուրք զի նո ւո րա կան ա տե ան նե -
րու առ ջեւ, ի րօք պի տի եզ րա կաց նէ ին 
թէ՝ «հայոց բնաջնջ ման ձգ տող ծրա գիր 
մը կար», եւ թէ, 1922էն սկ սե ալ, դա տա -
վա րու թիւն նե րը նկա րագ րած թուրք 
պաշտօ նա կան պար բե րա կան նե րու թի- 
 ւե րը ամ բող ջա պէս պի տի ան հե տա նա-
յին հրա պա րա կէն, ա նոնց հետ նաեւ՝ 
այս դա տա վա րու թիւն նե րուն ա տենագ -
րութիւն նե րը։ Ա նոնք պէտք չու նէ ին այն 
ան հե տաց ման տե ղե ակ ըլ  լա լու, ա նոնք 
պէտք չու նէ ին գիտ նա լու ման րա մաս -
նու թիւն նե րը ժխ տու մին, որ յետոյ պի -
տի կազ մա կեր պո ւէր վար պե տօ րէն, հիմ - 
քին վրայ սկզբ նա կան ժխ տու մին, որ 
դէպ քի սր տին ի սկ մէջն էր (...)։ Ա նոնք 
պի տի կա մե նային, որ ի րենց վկա յու -
թիւն նե րը ար խի ւա ցո ւէ ին, որ պէս զի «ի -
րո ղու թիւն» բա ռը վերս տին ի մաստ մը 
ու նե նար քա ղա քակր թո ւած մարդ կու -
թե ան հա մար։ Սա կայն կը սխա լէ ին ա -
նոնք։ Ան կա րող է ին։ Ա նոնց մտա սե ւե- 
 ռու մը, որ կը ձգ տէր վկա յու թիւն նե րու 
ար խի ւաց ման, մի ակ հե տե ւանք ու նէր, 
եւ ա նի կա ի րա պէս էր ա ղէ տա լի. ի րենց 
յի շո ղու թե նէն հրա ժա րում մը, լուրջ եւ, 
ան կասկած, «մ նե մա ծին» (mnemogene) 
պա տու մին ան դարմա նե լի այ լան դա -
կու մը փաս տագ րու թե ան։ Ա նոնք պի -
տի ստի պո ւէ ին փաս տել ի րենց սե- 
 փա կան մա հը» (PH, էջ 51-53)։ 

 Ժա մա նա կա կից կռա պաշ տու թե ան 
տի պար մը առ նե լով, ար դի ա կա նու-
թեան վրայ հեգ նա կան հո վով մը, Նշա ն- 
եան հարց տո ւած է.  

[Ի]նչ պէ՞ս գի տենք, որ Էլ վիս 
Փրէս լի մե ռած է։ Ի նչ պէ՞ս գի -
տենք, որ ի րո ղու թիւն մը՝ ի րո ղու -
թիւն է, ա ռանց ստու գած ըլ  լա լու։ 
Իսկ ի ՞նչ պէտք էր ը նել՝ ստու գե -
լու հա մար։ Էլ վի սի գե րեզ մա՞ նը 
բա նալ։ Կամ ար դե օք մի այն գե -
րեզ մա նը բա ւա րա՞ր է։ Ո ՞ւր է 
փաս տը, եւ ի ՞նչ է գե րեզ ման մը։ 
Ար խի ւի մըն ալ պէտ քը չկա՞յ, օ րի -
նակ մա հ ւան վկա յա գի րը, ստո -
րագ րուած, ե րկ-ս տո րագ րո ւած, 
ը ստ պատ շա ճի պահ պա նո ւած։ 
Ի սկ ե թէ մա հո ւան յայ տա րա րա -
գի րը կեղ ծո ւած է ր։ Ե թէ Էլվի սի 
մա հո ւան վրայ մե զի սուտ խօ -
սած է ին։ Ի նչ պէ՞ս գիտ նալ։ Գու ցէ 
պատմագէտ ներ պէտք են մե զի։ 
Ար խի ւի վարպետ նե րը ի րո ղու -
թե ան պա հա պան ներն ե ն։ Սա -
կայն, կը թո ւի որ հա մա ձայ նու- 
 թիւն մը կայ Էլ վի սի մա հո ւան 
կա պուած, եւ ա նի կա պատ մա -
գէտ նե րէն չի գար։ Ա նոր աղ բիւ -
րը « տե սակ մը ը նդ հան րա կան 
պա տում մը»ն էր (PH, էջ 78)։  

Պա տու մը կը վս տա հեց նէ, թէ ան 
մե ռած է։ Ի սկ ի ՞նչ է Պա տու մը (Ն շա ն-
եան ի նք գլ խագ րած է, թե լադ րե լով ա -
նոր ընդ հան րա ցա ծու թիւ նը—ԳՔ), այս- 
 տեղ, ե թէ ո չ՝ ամ բող ջու թիւ նը տրա մադ -
րե լի վկա յու թիւն նե րու։ Ի ՜նչ տա րօ րի -
նակ է։ Ու րեմն, վկա յու թիւն նե րու ամ- 
 բող ջու թիւ նը պի տի բա ւէ՞ր փաս տե լու՝ 
ա ռանց պատ մա գէտ նե րու մի ջամ տու -
թե ան եւ ա նոր վրայ ը սե լիք մը ու նե նա -
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լուն։ Պա տու մը Գե րեզ մանն է։ Ե թէ մայ- 
րըս կա տա րե լա պէս չխեն թա ցաւ, գրած 
է ան, պատ ճա ռը այն էր, որ պա տու մը 
միշտ կը վս տա հեց նէր, թէ հայ րը մե ռած 
է ր։ Բայց եր բեմն, պա տու մը բա ւա րար 
չէ փաս տե լու, գե րեզ ման ըլ  լա լու։ Փաստ 
կը պա հան ջո ւի հոն՝ ո ւր գե րեզ ման 
չկայ։ Նոյ նիսկ ե րբ վկա յու թիւն նե րու 
ամ բող ջու թիւ նը դար ձե ալ եւ միշտ ճըշ -
մա րի տը կ’ը սէ, կը տես նո ւի որ դեռ տեղ 
մը կայ հար ցադ րու թե ան հա մար, քա -
նի որ տեղ մը կայ մեկ նա բա նու թեան 
հա մար (PH, էջ 79)։ Քա նի կա րե լի են 
բո լոր մեկ նա բա նու թիւն նե րը։ Կա րե լի՞ է 
վկա յու թիւն նե րով փաս տել։ Ան կաս -
կած՝ ո չ։ Կա րե լի՞ է ար խի ւով փաս տել։ 
Կա րե լի պի տի ըլ  լար, բայց ար խի ւը ան -
գոյ է իս կու թե ամբ եւ սահ մա նու մով, 
ուս տի կլոր կլոր կը դառ նանք։ Ա նո րո -
շե լի ու թե ան եւ ա նո րո շադ րե լիու թե ան 
պա րա գայի մը առ ջեւ ե նք։ Չենք կր նար 
գիտ նալ, թէ ցե ղաս պա նու թե ան մը կը 
վե րա բե րի՞, թէ՞ ոչ...։ Ար խի ւա մո լու թիւ նը 
ան գի տու թե ան թա կադն է՝ լա րո ւած 
բնաջն ջող նե րէն։ 

 

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՄՆԱՅ... 

Ժ.-Ֆ. Լի ո թա ռէն մէջ բե րու մը. «Աու շո ւի -
ցի հետ՝ պատ մու թե ան մէջ նոր ե ղե լու -
թիւն մը տե ղի ու նե ցաւ, որ չի կր նար 
ըլ  լալ այլ ի նչ՝ քան ն շան մը, եւ ոչ թէ՝ ի -
րո ղու թիւն մը»։ Հայոց Ա ղէ տը ե ւս նշան 
մըն է. ճիշ դը՝ Նշան մըն է (գլ խագ րով)։ 

Ի՞նչ է նշա նի մը պաշ տօ նը։ 
Ոչ թէ փաս տել, այլ՝ ցոյց տալ (տե՛ս 

PH, էջ 143), ո ւղ ղան շել։ 
Ս տանձ նել գլ խա գիր Նշա նը՝ հրա -

ժա րիլ է փաս տե լու յո ռի շր ջա նա կէն, որ 

են թար կո ւիլ մըն է դա հի ճի կամ քին, եւ 
ա նոր կամ քը կրկ նա բա նող պատ մա գի -
տու թե ան (PH, էջ 142)։ Նշա նին հետ կը 
սկ սի մտա ծե լը, կը սկ սի ի մաս տա ւո րու -
մը, այ սինքն՝ ել քը դա հի ճին եւ պատ մա -
գէտ նե րուն ա նե լէն։ Գրած է. « Թուր քե- 
 րը այ սօր դադ րած են դէպ քե րուն ի րա -
կա նու թիւ նը ժխ տե լէ։ Հոս ա ւե լի ու ժով 
ձե ւեր ու նին յի շո ղու թիւն նե րէն ջըն- 
 ջե լու հա մար (...) Ու ժե ղա գոյն ձեւն է 
Բնաջն ջու մը ի մաս տազր կե լը։ Հայե րը 

եր բե՛ք չեն հասկ ցած, որ յի շե լը ի մաս -
տա ւո րել չէ՛։ Հա կա ռակն է ճիշ դը։ Ի մաս -
տա ւո րելն է, որ յի շել է (եւ այն ա տեն, 
պար տադ րա բար, բնա կա նօ րէն, ան -
խու սա փե լի օ րէն՝ յի շեց նել)։ Բայց ո ՞վ ա -
կանջ կը դնէ այս պի սի ման րա մաս նու - 
թիւն նե րու, մա նո ւա ծա պատ նր բե -
րանգ նե րու...»14։ Հե տե ւա բար, ը ստ ի -
րեն, ի մաս տա ւո րե լով է որ կա րե լի 
կ’ըլ լայ յի շե լը, եւ ի մաս տա ւո րե ալ յի շո -
ղու թիւնն է, որ չի ջն ջո ւիր, չի բնաջն ջը -
ւիր, ո ւս տի կը փր կէ խեն թա նա լու մէջ 
իյ նա լէ։ 

Մ նա ցոր դը Նշանն է, ու րեմն։ 
Ա նի կա « զո հա գոր ծա կան ա րար -

մունք»ին Նշանն է։ « Զո հա գոր ծա կան 
ա րար մունք»ը կը ծա ռայէ կայս րու- 
 թե ան կազ մու մին (ԵԳ, հ 2)։ Ու րեմն, 

14 Մ. Նշանեան, «Մեկնաբանութեան երկդիմու- 
թիւնը», Յառաջ. Միտք եւ Արուեստ, 4 Մայիս 
1997, էջ 1 (թանձրագրումները հեղինակինն են. 
ԳՔ)։

... ը ստ [Նշանեանի], ի մաս տա ւո րե լով 
է որ կարե լի կ’ըլ լայ յի շե լը, եւ 
իմաստաւորե ալ յի շո ղու թիւնն է, որ չի 
ջն ջո ւիր, չի բնաջն ջո ւիր։
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կայս րու թե ան կար գու սար քը «կ րօ նա -
կան» է։ Ա նի կա «ե ղա նակ մը»ն է հա -
մայ նա կան ի նք նա հաս կա ցո ղու թե ան 
եւ ի նք նա հաս տատ ման15։ Այն ե ղա նա -
կը « տի րա պե տու թե ան ե ղա նակ» է, զո -
հա գոր ծա կան է (ՎԱՍ)։ 

Զո հա գոր ծու թիւ նը կը գոր ծադ րէ 
«կ րօնք նե րուն յա տուկ փո խա նոր դա -
կան տրա մադ րու թիւն մը», զոր ի նք կը 
նա խընտ րէ կո չել՝ « փո խա նոր դա կան 
մտա ծո ղու թիւն» (ԵԳ, հ 2, եւ PH, էջ 9)։ 
Այս բա ցատ րոյ թով հասկ ցած է եր կու 
բան. 

Ա ռա ջին. «իս կա կան զո հեր սկըզբ -
նա կան զո հի մը փո խա րէն, կեն դա նի -
ներ՝ մարդ կային զո հե րու փո խա րէն» 
(ԵԳ, հ 2) — ու րեմն՝ « մարդ կային զո -
հեր»ը «սկզբ նա կան զոհ»ն են կամ սկըզ-
 բունք-զո հը, որ կը մի ա ւո րէ։ Կեն դա- 
 նա կան զո հե րը փո խա րի նած են «մարդ- 
 կային զո հեր»ը, ո ւս տի ա նոնք փո խա -
նոր դա բար դար ձած են սկզ բունք-զո հը, 
որ կը մի ա ւո րէ։ Սա կայն այս կայս րու -
թիւ նը այ լոց, բայց մա նա ւանդ հայոց 
պա րա գային ե ղած է «ա րիւ նի դար պաս 
մը», ա ռա ւե՛ լա պէս, ը սած է Յ. Օ շա կան։ 
Ու րեմն, Ա ղէ տը կը նշէ, որ « փո խա նոր -
դա կան տրա մադ րու թիւն»ը կամ « փո -
խա նոր դա կան մտա ծո ղու թիւն»ը դադ- 

 րած է ըլ լա լէ « փո խա նոր դա կան», քա նի 
որ մարդ կային զո հե րը կամ «սկզբ նա -
կան զոհ»ը վե րա դար ձած է։ Այո ՛ , ճըշ -
մար տու թե ան մէջ դադ րած է « փո- 
 խա նոր դա կան տրա մադ րու թիւն»ը կամ 
« փո խա նոր դա կան մտա ծո ղու թիւն»ը, 
բայց շա րու նա կո ւած է որ պէս կեղծ-
փո խա նոր դա կա նու թիւն։ Ի նչ պէ՞ս։ 
Նշա նե ան բր տու թե ան մա սին խօ սե լով՝ 
գրած է. «Որ պէս զի ըն կե րու թիւն մը դի -
մա նայ ու վե րա հաս տա տո ւի պար բե -
րա բար՝ բր տու թե ան մը կի րար կու մը 
ան հրա ժեշտ է, ըլ լա՛յ ո ւղ ղա կի կեր պով, 
ըլ լա՛յ խորհր դան շա կան գետ նի մը 
վրայ։ Թուր քե րը պար զա պէս կը պա հէ -
ին ու կ’ըն դու նէ ին հա մայնք նե րը իբ րեւ 
զո հա գոր ծու մին հա մար պատ րաստ, 
ձեռ քի տակ ե ղող նո խազ ներ, ո րոնց ա -
րիւ նը կը թար մաց ներ ու կը զո վաց նէր 
զի րենք իբ րեւ ժո ղո վում» (ՎԱՍ, թիւ 2, 
հ Բ.)։ Յի շել՝ թէ Օս մա նե ան կայս րու-
 թեան ոչ-իս լամ հա ւա քա կա նու թիւն նե -
րը « ռա յա» կը կո չո ւէ ին, այ սինքն՝ հօտ։ 
Այլ խօս քով՝ ար դէն ա նոնք զե նե լի կը 
հա մա րո ւէ ին։ 

« Փո խա նոր դա կան տրա մադ րու -
թիւն»ով կամ « փո խա նոր դա կան մտա -
ծո ղու թիւն»ով հասկ ցո ւած 

 Երկ րորդ բանը՝ Խորհր դան շա կան 
զո հա գոր ծու թիւն։ Ա սի կա՝ նա խոր դէն 
«ա ւե լի ո ւշ» ե րե ւոյթ մըն է։ Ա սի կա բըր -
տա րար հա ւա քա կա նու թե ան հաս նիլն 
է ո ճի մը, «ո րուն ե տեւ կանգ նած է կա -
տա րո ւած ու կա տա րե ալ զո հա գոր ծու -
թիւ նը» (ԵԳ, հ 2)։ Զո հա գոր ծո ղը « գե րի 
ժո ղո վուրդ»էն ոչ թէ մի այն գան ձած է 
ա րիւ նի, ժա մա նա կի եւ սե ռի « տուր -
քեր», այ լեւ ան կէ պո կած է ա նոր «ոճ»ը, 
որ իս կու թե ան մէջ՝ «ո ճա ւո րե լու կա րո -

15 Մ. Նշանեան, «Վէպը եւ արդիական սկզբուն- 
քը», Բագին, յունուար-փետրուար 1984, էջք 93-
105։ Դժբախտաբար, վերլուծում-մեկնաբանու- 
թիւնը լոյս չէ տեսած ամբողջութեամբ։ Անոր եր- 
կու մասէն՝ միայն առաջինը ընդգրկուած է պար- 
բերականին մէջ, այսինքն՝ «Վէպը» մասը, եւ ան-
ընդունելիօրէն դուրս ձգուած է «Արդիական ըս-
կըզբունքը» մասը։ Ամբողջութիւնը ունիմ՝ հեղի- 
նակին ե-փոխանցման շնորհիւ։ 49 էջերով գրու-
թիւն մըն է։ Արդ, յղումներս Բագինին չեն կրնար 
ըլ լալ։ Այս մէկը՝ ստացեալի թիւ 2 մասի, «Կայս- 
րութեան յղացքը» ենթաբաժնի հ Բ.ին մէջն է։ 
Յղելի՝ ՎԱՍ։
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ղու թիւն»ն է, եւ ո ւս տի՝ են թար կե ա լէն 
խլած է « հա մայ նա ցու մի կա րո ղա կա -
նու թիւն»ը (ԵԳ, հ 3)։ Մեկ նա բա նե լով օ -
շա կա նե ան յայտ նա տե սա կան միտ քը, 
վեր լու ծա բա նը ը սած է. « Բա ցա յայտ է՝ 
թուրք սի րերգն է այդ ժո ղո վուր դին մի -
ակ յա ջո ղու թիւ նը, յայտ նի ա նով՝ որ ա -
նոր մէջ ա րիւ նը մի ա ժա մա նակ զգա լի 
է ու զան ցո ւած է, մէկ բա ռով՝ բար ձը -
ւած է, բր տու թիւ նը՝ խորհր դան շո ւած, 
ի մաս տա ւո րո ւած։ Ո ճի րին ո ճա ւո րու մը 
մէկ բան կը նշա նա կէ, շատ յս տակ բան 
մը. ո ճի րին ի մաս տի մը կա պո ւիլն է այդ, 
ո ճի րին վե րա փո խու մը՝ ի մաս տի։ Այդ 
գոր ծո ղու թիւնն է, որ կը կա տա րեն սի -
րերգ նե րը» (ԵԳ, հ 2)։ Ա րիւ նը փո խա -
նոր դո ւած է եր գով (ԵԳ, PH, էջ 9)։ Խոր- 
հըր դան շա կան զո հա գոր ծու թիւ նը դա -
դա րու մը չէ «իս կա կան զո հեր»ու զե -
նու մին, այլ ա նոր հետ « զո հա գոր ծու մը 
կ’եր կա րաձ գո ւի (...) այդ ե րաժշ տու թեան 
շուրջ եւ ա նոր ը նդ մէ ջէն» (ԵԳ, հ 3)։ 

Արդ, «կ րօ նա կան» այս գի տակ ցու -
թե ան եւ « զո հա գոր ծա կան ա րար -
մունք»ին մէջ է, որ Ա ղէ տին հո գե կա- 
 նու թիւ նը սկ սած է ե րե ւիլ այն օ րէն՝ երբ 
բնի կը յայտ նո ւած է։ 

Ո՞վ է բնի կը։ 
Բ նիկ բա ռը կը նշա նա կէ « բուն տե -

ղա ցի», այ սինքն՝ ոչ-օ տա րը։ 
Ն շա նե ան բա ցատ րած է.  

«Այն ա րա րածն է, որ ան կա րող է 
ի նք զինք ներ կա յաց նե լու (...)։  Ու -
րեմն ապ րող է ա կը չէ, այր կամ 
կին։ Կեր պար մըն է։ (...) [Բ] նի կը 
չու նի ո ՛չ մէկ գի տա կից յի շո ղու -
թիւն ի նքն իր մա սին, իր ան ցե ա -
լին, իր « սե փա կան» մշա կոյ թին 

մա սին (...)։ Պէտք ու նի բա նա սէ -
րին՝ յի շե լու հա մար ի նք զինք որ -
պէս պատ մա կան է ակ։ Բա նա - 
սէ րը, հե տե ւա բար, բնի կին կը յի -
շեց նէ իր ան ցե ա լը։ Բայց մի այն 
այդ չ’ը ներ։ Կը յի շեց նէ նաեւ, որ 
բնի կը ու նի ան ցե ալ մը, որ ի նքն 
ալ պատ մա կան է ակ մըն է։ Ա -
ռանց բա նա սէ րին, բնի կը ո ւր կէ՞ 
պի տի գիտ նար, որ ու նի ո ՛չ մի այն 
պատ մու թիւն մը իր ե տին, այ լեւ 
պատ մա կա նու թիւն մը ար ձա նա- 
գ ըրո ւած իր ի սկ մէջ»16։  

Ու րեմն, բնի կը բա նա սի րու թե ան 
գիւտն է իբ րեւ հնա րո ւած (ո ւս տի՝ նաեւ 
հնա րե լի) կեր պար։ Ա նի կա ո ՛չ սեռ ու նի, 
ո ՛չ ի նք նա գի տակ ցու թիւն, ո ՛չ թէ սե փա -
կան եւ թէ հա ւա քա կան ան ցե ա լի, եւ 
մշա կոյ թի յի շո ղու թիւն. այլ խօս քով՝ կա -
տա րե ալ ա ղէ տա հարն է։ 

 Բա նա սի րու թիւ նը, այ սինքն՝ այն որ 
հնա րողն է բնի կին, որ ծա գած էր գա -
ղու թա րա րա կան մտա հո գու թե նէ, ի ըս-
կըզ բա նէ գի տու թիւն մըն էր տի րե լու, 
կա ռա վա րե լու։ Որ պէս տի րե լու, կա ռա -
վա րե լու գի տու թիւն՝ ա նի կա թի րախն է 
Նշա նե ա նի, որ ցոյց տո ւած է՝ թէ ձայ -
նա կիցն է Մ. Ֆու գոյի եւ Էդ. Սայի տի։ 
Ան բա նա սի րու թե ան խն դի րը դի տած է 
ա ռն չա բար Սայի տի օ րի էն թը լիզմի (Նը -
շա նե ան նկա տի ու նե նա լով Սայի տի 
մտա ծու մին կրկ նակ ի մաս տով — ա րե -
ւե լա գի տու թիւն եւ ա րե ւե լա բա նու թիւն 
— օգ տա գոր ծու մը սոյն եզ րին՝ պա հած 
է օ տար բա ռը) քն նա դա տու թե ան, քա -
նի որ ա նի կա «ու րիշ բան չէ, ե թէ ո չ՝ բա -
նա սի րու թիւն։ Կը սկ սի ու կը վեր ջա նայ 

16 Մ. Նշանեան, «Բանասիրութիւն եւ հումանիզմ 
Եդուարդ Սայիդի մօտ», Ինքնագիր, հ 2.4։
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բա նա սի րու թե ամբ։ Ը ստ Սայի տի, կան 
«օ տար»ով եւ օ տա րին մշա կոյ թով զբա -
ղե լու եր կու տե սակ բա նա սի րու թիւն. 
մին՝ չ’ըն դու նիր օ տա րը այն պէս՝ ի նչ -
պէս որ է, միւ սը՝ կ’ըն դու նի։ Ի նք քն նա -
դատն է ա ռա ջի նին, եւ զայն կը հա- 
 մա րէ « հա կա-հու մա նիստա կան», մինչ -
դեռ ե րկ րոր դը՝ «հու մա նիստա կան»։ 
Վեր լու ծա բա նին բա ցատ րու թե ամբ. 
«Եր կու բա նա սի րու թիւն, եւ հա ւա նա -
բար ա լ՝ եր կու հու մա նիզմ. մէ կը որ մեղ -
սա կիցն է գա ղու թա տի րա կան ար կա- 
 ծախնդ րու թե ան, եւ միւ սը՝ որ զերծ է 
գա ղու թա տի րու թե ան հետ ո րե ւէ մեղ -
սակ ցու թե նէ»։ Նշա նե ան չի հա ւա տար 
այդ պի սի «հ րաշք»ի։ Գա ղու թա տի րա -
կան գոր ծիք «օ րի էն տա լիզմ»ը, ը ստ 
Սայի տե ան նայո ւած քին, տե ղա ցին ճա -
նա չո ղա կան եւ տի րա պե տո ղա կան ա -
ռար կայի փո խած է ր՝ հնա րե լով բնի կի 
կեր պա րը, որ գա ղու թա տի րոջ տե սան -
կիւ նային եւ քա ղա քա կան խե ղա թիւր -
 ւած պատ կե րա ցում մըն է ր։ Ան այդ 
պատ կե րաց ման լու ծու մը տե սած էր 
բնիկ նե րու ապ րում նե րուն եւ ա նոնց 
կար ծի քին նկա տառ ման, ա նոնց հետ 
կեն դա նի ու չմի ջար կո ւած հան դիպ -
ման մէջ։ Սա կայն, ան նկա տի չէր ու նե -
ցած, թէ բնի կին ո ւղ ղո ւե լով՝ զայն ի նքն 
իր մա սին խօ սեց նե լը՝ լու ծում չէր տար 
խե ղա թիւ րո ւած պատ կե րա ցու մին, ո -
րով հե տեւ բնի կը ի նքն իր մա սին պի տի 
խօ սէր « տի րող գա ղա փա րա բա նու -
թեան եզ րա բա նու թե ամբ, այ սինքն՝ ազ -
գային չա փա նի շե րով», կամ «ա րեւմը տ- 
ե ան ոճ»ով, այ սինքն՝ շա րու նա կէր մնալ 
տի րա պե տո ղի իշ խա նու թե ան տակ։ 
Ըստ վեր լու ծա բա նին, Սայի տի գոր ծը 
եր բեք նկա տի չէ ա ռած, թէ բա նա սի -

րու թե ան ազ դե ցու թե ամբ է, որ կազ մը -
ւած է «ազ գայ նա կան կե ցո ւածք»ը17։ 
Հե տե ւա բար, բնի կի կեր պա րը «ազ գայ -
նա կան կե ցո ւածք»ի կեր պարն է։ 

Ն շա նե ա նի կար ծի քով, 19րդ դա -
րուն այս նո՛յն «ոճ»ը իւ րա ցո ւե ցաւ հա- 
յոց կող մէ։ Մխի թա րե ան հայ րերն էին, 
որ ա ռաջ նա հեր թա բար պի տի մխր ճը -
ւէ ին բա նա սի րու թե ան մէջ, ա պա այլք, 
եւ այն պէս պի տի ծա գէր ու տա րա ծ- 
 ւէր « նոր-հայ կա կա նու թիւն» մը18, այլ 
խօս քով՝ սկ սէր ազ գին ազ գայ նա կա -
նա ցու մը։ Բայց ազ գայ նա կա նա ցու մը 
չէր կր նար ծա ռայել բնի կի սե փա կան 
պատ մու թե ան գիւ տին։ Չէր կր նար ծա -
ռայել՝ 1) քա նի որ բա նա սի րու թե ան 
գիւտ բնի կը, կամ ա նոր հնա րած կեր -
պա րը ապ րող է ա կը չէր, չու նէր գի տա -
կից յի շո ղու թիւն՝ ո ՛չ իր ան ցե ա լին եւ ո ՛չ 
իր մշա կոյ թին մա սին, եւ չու նէր կա րո -
ղու թիւ նը ի նք զինք ներ կա յաց նե լու, ի նչ -
պէս ը սո ւե ցաւ. եւ 2) քա նի որ բա նա սի- 
 րու թիւ նը սգա լու ե ղա նակ չէ, ո ւս տի իր 
հնա րած կեր պարն ա լ՝ չի կր նար սգալ։ 

 

ՀՕՐ ՍՊԱ ՆՈՒ ԹԻՒՆ ԵՒ 
ՀԱՄ ՐՈՒ ԹԻՒՆ 
Իր Entre l’art et le témoignageի ե րկ -
րորդ հա տո րին Բ. գլու խը կը վե րա բե -
րի բնի կի ծնուն դին. վեր նագ րու թիւնն է 
«Ա բո վե ան եւ բնի կին ծնուն դը»։ Ար դար 
է ը սել, հայ գրա կա նու թե ան մէջ բնի կի 
ե րեւ նա լուն, ո րով հե տեւ ար դէն բա նա -
սի րու թե ամբ «ծ նած էր» ա նի կա։ 

17 Նոյն, հ Օ.2։
18 M. Nichanian, Entre l’art et le témoignage/ 
Littératures arméniennes au XXe siécle, vol. II, Le 
deuil de la philologie, Ժընեւ, 2007, էջ 112։
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 Հայոց ազ գայ նա կան խօ սոյ թին մէջ, 
Խա չա տուր Ա բո վե ան (1809-1848) « կը 
վայե լէ ան հա ւա տա լի մե ծա րանք մը»։ 
Ը նդ հան րա ցած է ա ռաս պե լը՝ թէ այս 
հե ղի նա կին հետ կը սկ սի հայոց « վե -
րած նունդ»ը19, հե տե ւա բար, ը ստ Նշան -
ե ա նի նայո ւած քին, բնի կի կեր պա րին 
ծնուն դը։ (Ա բո վե ա նը այս ու սում նա սի -
րու թե ան մէջ ի մա նալ՝ իբ րեւ տի պա րը 
ազ գայ նա կան գրա կա նու թե ան)։ 

 Վեր լու ծա բա նը սա հար ցադ րու մը 
կա տա րած է. ի նչ պէ՞ս կը բա նի ազ գայ -
նա կան խօ սոյ թը, եւ ազ գայ նա կան ա -
մէն խօ սոյ թէ ա ռաջ՝ ի նչ պէ՞ս տե ղի կ’ու- 
 նե նայ ազ գի մը ի նք նահ նա րումը։ Ի պա- 
տաս խան գրած է. «Կ ’ու զեմ այստեղ նը-
կա րագ րել ա ղէ տի փոր ձա ռու թիւ նը, այն՝ 
որ կը ցու ցար կո ւի Ա բովե ա նի մօտ եւ, 
գրա կա նու թե ան ու ի նքն-ազ գագ րու-
 թե ան (auto-ethnographie) ծրագ րի (հաս- 
կ ընալ՝ բա նա սի րու թե ան—ԳՔ) ե տին, ա -
ռաջին ան գամ ըլ լա լով՝ ե րե ւան կը հա նէ 
«բ նիկ»ի կեր պա րը, պատ րո ղա կա նօ- 
րէն կամ իր ամ բողջ փառ քով, ը նդ միշտ 
փոր ձե լով հասկ նալ, թէ ին չո՞ւ պէտք էր, 
որ ա ղէ տը փոր ձար կո ւած ըլ լայ եւ ապ -
րը ւած իբ րեւ « հօր» ա ղէտ մը»20։ 

Իր Պատ մագր քին մէջ, Հե րո դո տոս 
կը պատ մէ, թէ Կրե սոս՝ Լի տի այի թա գա- 
 ւո րը համր որ դի մը ու նէր։ Ան ա մէն ի նչ 
ը րած է ր զայն բու ժե լու հա մար, սա կայն 
ի զուր։ Նոյ նիսկ պատ գա մա ւոր ներ ղըր-
 կած էր Դել փի՝ Պի թի ա սին հարց նե լու։ 
Եւ ան պա տաս խա նած էր. « Տանդ մէջ, 
մի փա փա քիր զաւ կիդ ձայ նը լսել։ Այլ 
յու սայ, որ ա նոր շրթ նե րը եր բեք չբա ց -

ւին։ Քա նի որ ան ա ռա ջին ան գամ պի -
տի խօ սի այն օ րը, ե րբ կե անքիդ ու մա -
հ-  ւանդ վրայ ո րո շում պի տի առ նեն»։ 
Լի տի այի թա գա ւո րու թիւ նը են թար կը -
ւե ցաւ պար սիկ Կիւ րո սի գրաւ ման։ 
Վերջին մարտն է, որ վերջ պի տի դնէր 
Կրե սո սի թա գա ւո րու թեան։ Զի նո ւոր 
մը կը տես նէ Կրե սո սը, եւ սու րը կը 
բարձ րաց նէ զայն սպան նե լու։ Կրե սոս 
նոյ նիսկ   ի նք զինք չի պաշտ պա ներ։ Այս 
պա հուն, որ դին ա հա բե կե ալ այս տե սա -
րա նին առ ջեւ, իր կե ան քին մէջ ա ռա ջին 
ան գամ ըլ  լա լով կը բա նայ շրթ նե րը, եւ 
կ’ա ղա ղա կէ. « Մի՛ սպան ներ զայն, Կրե -
սոսն է»։ Ա պա Հե րո դո տոս կ’ա ւելց նէ, 
թէ որ դին այ սու հե տեւ շա րու նա կեց խօ -
սիլ մին չեւ իր կե ան քին վեր ջը21։ 

 Համր որ դի ի այս պա տու մը, 19րդ 
դա րու ա րե ւե լա հայե րուն սե ւե ռու մը 
գրա ւած է։ 1829ին, Ներ սէս Աշ տա րա -
կե ցի, ցարդ ան տիպ նա մա կի մը մէջ, 
այս պա տու մը քա ղած է, քիչ մը փո խե -
լով որ դի ին ա ղա ղա կը. « Մի՛ սպան ներ, 
հայրս է»։ Ան պա տու մը օգ տա գոր ծած 
է ար տա յայ տե լու հա մար իր որ պէս 
«որ դի» սե փա կան ան կա րո ղու թիւ նը՝ ի 
տես իր ժո ղո վուր դի ա ղէ տա լի վի ճա -
կին։ Աշ տա րա կե ցի ի հե տե ւե լով, Ա բո վ- 
ե ան համր որ դի ին պա տու մը վե րա ռած 
է եր կու ան գամ. նախ՝ Դոր պա տի հա -
մալ սա րա նին մէջ (Էս թո նի ա) իր ու սա -
նո ղու թե ան օ րե րուն, պատ մա կան եր- 
 կի մը գեր մա նե րէն թարգ մա նու թե ան 
ա ռի թով։ Եւ ա պա, իր Վէրք Հա յաս տա -
նիի (գ րո ւած 1841ին) յա ռա ջա բա նին 
մէջ։ Վէ պը լոյս տե սած է 1858ին, հե ղի -
նա կին մա հէն 10 տա րի ներ ե տք։ Ու -

19 Նոյն, էջ 57։
20 Նոյն, էջ 58։ 21 Նոյն, էջ 59։
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րեմն, նախ քան վէ պը կը հան դի պինք 
համր որ դի ին յի շե ալ պատ մու թե ան։ Ա -
բո վե ան զայն այ լա բա  նօ րէն մեկ նա բա -
նած է։ Նախ ը սած է, թէ « հայր»ը իր 
ժո ղո վուրդն է կամ իր «ազգ»ը (« սի րե լի 
հայր իմ, սի րե լի ա զգ իմ»), եւ յե տոյ՝ թէ 
« հայր»ը հայ լե զուն է (« հայոց լե զուն ա -
ռա ջիս փախ չում է ր՝ Կրե սո սի նման»)։ 
Նշա նե ան այս մեկ նա բա նու թիւ նը նա- 
եւ վե րա բա նա ձե ւե լի տե սած է այս պէս. 
« Ցարդ չէ ի կր նար խօ սիլ, քա նի որ չու -
նէ ի իս կա կան լե զուն։ Տա կա ւին չէ ի 
հասկ ցած, թէ լսո ւե լու հա մար պէտք է 
գոր ծա ծէ ի իմ ժո ղո վուր դիս լե զուն։ Ազ -
գըս ա ղէ տա լի կա ցու թե ան մը մէջ էր, 
կոր ծա նու մի եզ րին։ Կ’ա ղա ղա կեմ՝ որ 
ար գելք ըլ  լամ ա նոր սպա նու թե ան»22։ 
Վեր լու ծա բա նը հա մո զիչ չէ գտած Ա -
բովե ա նի մեկ նա բա նու թիւ նը, եւ գրած. 
« Մենք ի րա ւուն քը ու նինք մտա ծե լու, 
թէ հայ գրա կա նու թե ան սկզբ նա գոյն 
պա հո ւան մէջ՝ համ րու թե ան այս պատ- 
 մու թիւ նը ա ւե լին կ’ը սէ քան ի նչ որ 
Աբով ե ան ի վի ճա կի էր ա նոր ը սել տալ։ 
Յա ռա ջա բա նին վեր ջա ւո րու թե ան, Ա -
բո վե ան վերս տին հաս տա տած է այ լա -
բա նա կան մեկ նա բա նու թիւ նը՝ համր 
որ դի ին ա ռա ջին բա ռե րը թարգ մա նե լով 
այսպէս. «Էդ ո ՞ւմ վրայ էք թուր հա նել, 
հայոց մեծ ազ գին չէ՞ք ճա նա չում»։ Ո ՞վ 
իր սու րը բարձ րա ցու ցեր է « հայոց մեծ 
ազ գին վրայ»։ Յս տակ չէ։ Ա մէն պա րա -
գայի, կը թո ւի եւ այս է որ կ’ու զէ ի ցոյց 
տալ, թէ Ա բո վե ա նի հո գի ին մէջ համր 
որ դի ին վրայ սե ւե ռու մը ա ւե լի հզօր է 
քան այս մեկ նա բա նու թե ան ա նոր մա -

սին ը սա ծը»23։ Բա ցա յայտ է, որ Ա բո վ- 
եան ի նք զինք նոյ նա ցու ցած էր համր 
որ դի ի, եւ ը սած՝ թէ իր լե զուն բացո ւած 
էր իր վէ պի հե րո սին շնոր հիւ («Ե րե սուն 
տա րո ւայ փակ բե րանս Ա ղա սին բաց 
ա րեց»)24։ Եւ վէ պը գրե լու հա մար ան ո՛չ 
մի այն ը նտ րած էր իր ծննդա վայ րի (Քա -
նա քեռ) բար բա ռով գրել, այ լեւ ա ռա -
ջադ րած էր « փո խան ցում մը» կա տա - 
րել։ Դի մած էր պա տու մի մը, որ բա նա -
ւոր ա ւան դու թե ան կը պատ կա նէր, 
զայն փո խադ րե լու հա մար գի րին մէջ, 
մի ջո ցի մը մէջ՝ որ կեն դա նի խօս քի մի -
ջո ցը չէր։ Այս պէս, այ սինքն՝ գրա կա նու -
թե ամբ, կեր պա րանք եւ անյեղ լի ու թիւն 
տա լով բնի կին՝ «ազ գայ նա կան»ի ծագ -
ման « խորհր դա ւոր կեր պար»ին։ 

Ընտ րե լով բար բա ռի գոր ծա ծու թիւ -
նը, ան ձգ տած էր վե րաց նել « համ րու -
թիւն»ը, որ հա րո ւա ծած էր ժո ղովր դա- 
յին լե զուն։ Քան զի ժո ղովր դային լե զուն՝ 
հա մայն քի մը լե զուն էր, ո րով մի այն ան 
կր նար ի նք զինք լսել ու հասկ նալ։ Սա -
կայն, այդ լե զո ւին « համ րու թիւն»ը նշա -
նակ էր ա նոր ա ղէ տա հա րու թե ան։ 
Հա մայն քը ի նք զինք լսե լու եւ հասկ նա -
լու ի վի ճա կի չէր. ան համ րա ցած է ր։ Ա -
ղէ տի այս փոր ձա ռու թիւ նը Ա բո վե ա նի 
մօտ՝ « խորհր դա լից տագ նապ» մըն էր, 
խեն թու թե ան եզ րին հասց նող տագ -
նապ մը («Ա մէն օր գե րեզ մանս ա ռա -
ջիս տես նում է ի, ա մէն սհաթ մա հո ւան 
հրե ղէն սա րը գլ խիս պտ տում էր»)25։ 

 Վի պագ րե լու հա մար բար բա ռին 
ընտ րու թիւ նը այլ ա րարք մը չէր քան 
վե րա դարձ բնի կի լե զո ւին, վե րա դարձ 

22 Նոյն, էջ 60-61։

23 Նոյն, էջ 61։
24  Նոյն, էջ 62։
25 Նոյն, էջ 67։



ԹԻՒ 2–3  2021

183   |   ԲԱԳԻՆ

ա նոր մօտ։ Սա կայն Ա բո վե ան ի ՞նչ ը -
րած էր վե րա դառ նա լով լե զո ւին։ Ձեռ -
նար կած էր իր լե զո ւին բա ցո ւե լէն բը- 
խած վէ պը տալ, այ սինքն՝ ձեռ նար կած 
էր ի նքն-ա-վեր կա յաց ման մը, խոր հած 
էր համ րու թիւ նը լու ծել ը ստ բա նա սի -
րա կան ծրագ րին (բար բա ռին եւ բա նա -
ւոր պա տու մին ը նտ րու թիւ նը՝ բա նա- 
 սի րա կան է) եւ բնի կի կեր պա րի հնար -
ման։ Ու րեմն, վե րա դար ձը կա տա ր- 
 ւած էր դէ պի բա նա սի րա կան ծրա գի րը, 
եւ մին չեւ բնի կի կեր պա րին հետ նոյ -
նաց ման։ Այս վե րա դար ձը լոկ մեր ձե -
նալ մը չէր, քա նի որ բնի կին հա մար 
խեն թա նա լու աս տի ճան տա ռա պան քի 
փոր ձա ռու թիւն ու նէր, ո ւս տի՝ Ա բո վ-
եան չէր կր ցած մտա ծել համ րու թիւ նը, 
քա նի նոյ նա ցած էր բնի կին, հե տե ւա -
բար, հա ւա տա րիմ իր ա ղէ տին, խորհըր- 
 դան շա կան լե զո ւով՝ հա ւա տա րիմ մնա -
ցած էր հօր ա ղէ տին26։ 

 Հօր ա ղէ տը յս տակ տես նե լու հա -
մար, Նշա նե ան ան հրա ժեշտ հա մա րած 
է վերյի շել Հե րո դո տո սի պատ մու թիւ նը։ 

Ա բո վե ան, ի նչ պէս իր մէ ա ռաջ Ներ -
սէս Աշ տա րա կե ցին, պատ մու թե ան 
թիւր ըն թեր ցում մը կա տա րած է ին, 
թիւր ըն թեր ցու մը կա րե ւոր էր ի րենց 
հա մար։ Ա նոնք պէտք ու նէ ին հա ւա -
տա լու, թէ որ դին կ’ա ղա ղա կէր փր կե լու 
հա մար հայ րը։ Սա կայն Հե րո դո տո սի 
քով՝ յու սա հատ հայ րը ի նք կը յանձ նը -
ւի սպա նու թե ան։ Որ դին կ’ա ղա ղա կէ 
այն վայր կե ա նին, ե րբ հայ րը կը սպան -
նո ւի։ Ան բե րա նը կը բա նայ՝ հօր մա հը 
ը սե լու։ Ա բո վե ան այս մա սին «ո չինչ 
կ’ու զէ գիտ նալ»։ Որ դի ին համ րու թիւ նը 

տա կա ւին չյայտ նո ւած ա ղէտն է հօր։ 
Պատ մու թե ան ազ գայ նա կան մեկ նա -
բա նու թիւ նը, որ նաեւ Ա բո վե ա նի մեկ -
նա բա նու թիւնն է, կ’ը սէ՝ թէ որ դին հայ- 
 րը կը փր կէ ա ղէ տէն։ Բայց քա նի գրա -
կա նու թիւ նը Ա բո վե ա նէն սկ սե ալ այն 
ա րա րումն է, որ միշտ կը պատ մէ հօր 
կոր ծա նու մը, ա պա՝ որ դին կը փր կէ ոչ 
այլ ի նչ՝ քան հօր ա ղէ տը27։ 

Իսկ ին չո՞ւ ա ղէ տը հօր ա ղէտն է։ 
Ուր կէ՞ այս բա ցատ րոյ թը։ 

Այս տեղ կայ հօր եւ ա ղէ տի հռե տո -
րա բա նու թիւն մը. հռե տո րա բա նու թիւն 
մը՝ որ կը ներ կա յա նայ որ պէս փոր ձա -
ռու թիւն մը։ Ա նի կա պի տի կրկ նո ւի մա -
նա ւանդ հայ բա նա սէր նե րուն կող մէ։ 
Պի տի վե րակրկ նո ւի 20րդ դա րուն՝ Չա -
րեն ցի եւ Մա հա րի ի հետ, մի ա ժա մա -
նակ Յ. Օ շա կա նի եւ Զա րեհ Որ բու նի ի 
հետ։ Իւ րա քան չիւր պա րա գային, ե րե -
ւա նու մը պի տի ըլ  լար ա ղէ տի մը, եւ իւ -
րա քան չիւր ան գամ ա ղէ տը պի տի մեկ - 

նա բա նո ւէր իբ րեւ « հօր» ա ղէ տը28, այլ 
խօս քով հիմ նա դիր ա ռաս պե լի մը ա ղէ -
տը։ Եւ ա նի կա վա ղուց դադ րած էր հիմ- 
 նա դիր զօ րու թիւն ըլ լա լէ, եւ բնի կը, այ -
սինքն՝ «ազ գային կե ցո ւածք»ին կեր -
պա րը չէր կր նար հայ րը փր կել, եւ ի նչ 
որ կր նար փր կել՝ ա նոր ա ղէ տը փր կելն 
էր, այլ բա ցատ րու թե ամբ՝ ա նոր ա ղէ -

26 Նոյն, էջ 71-72։

27 Նոյն, էջ 72, 73։
28 Նոյն, էջ 73։

... գրա կա նու թիւ նը Ա բո վե ա նէն 
սկսեալ այն ա րա րումն է, որ միշտ կը 
պատ մէ հօր կոր ծա նու մը, ա պա՝ որ դին 
կը փր կէ ոչ այլ ի նչ՝ քան հօր ա ղէ տը։
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տին կրկ նա բա նու թե ան թա կար դին մէջ 
մնալ, հոն՝ ո ւր սու գին ան կա րե լի ու -
թիւնն է։ 

« ԳԵ ՂԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ»ԻՆ 
ԵԼ ՔԸ... 

Ն շա նե ան իր Entre l’art et le témoig-
nageի Բ. հա տո րին մէջ, Դա նի էլ Վա րու -
ժա նի (խորհր դան շա նը « գե ղա գի տա- 
 կան սկզ բունք»ի գիւ տին) գրա կա նու -
թե ան վեր լուծ մամբ՝ մեր ձե ցում ներ կա -
տա րած է ա ղէ տին, յան գած սու գի ան- 
 կա րե լի կա րե լի ու թե ան ար ձա նագ րու -
մին։ 

 Վեր լու ծա բա նը գրած է. 

Զո հա գոր ծա կան կայս րու թիւ նը 
ո ՛չ թէ պար բե րա բար կոր զած է 
հարս տու թիւն ներ եւ ա րիւն, ո ՛չ 
թէ կոր զած է կաթն ու գի նին, ո ՛չ 
թէ կոր զած է լեռ նե րուն ոս կին ու 
մար մա րը, այլ կոր զած է խորհըր -
դան շա նակ ման կա րո ղու թիւ նը. 
(կա րո ղու թիւ նը) բար բա ռե լու կո -
րուս տը հարս տու թիւն նե րու, ա -
րե ան, կա թին, գի նի ին, ոս կի ին, 
մար մա ռին, կո րուս տը հե րոս նե -
րուն եւ հայ րե րուն, կո րուս տը 
Հօր։ Ան կոր զած է սգա լու կա րո -
ղու թիւ նը (...)։ Այս տեղ է, որ կը 
սկսի ա ղէ տային սու գը, ան կա րե -
լի սու գը սու գին29։ 

Ը ստ Վա րու ժա նի սա կայն, ա ղէ տա-
յին սու գը ա սե լի է շնոր հիւ բա նաս տեղ -
ծու թե ան (հասկ նալ նաեւ՝ ը նդ հան- 
 րա պէս ա րո ւես տին—ԳՔ)։ Նշա նե ան յա -
րա սած է.  

Մի այն բա նաս տեղ ծու թիւ նը կըր -
նայ խօ սիլ սու գի մա սին։ Այ սօր 
գէթ ու նինք կա րո ղու թիւ նը սու -
գի, ա սի կա է, որ Վա րու ժա նի բա -
նաս տեղ ծու թիւ նը հա կա ռակ ա - 
մէն ին չի պի տի չդադ րի ը սե լէ։ Եւ 
ա սի կա է, որ Վա րու ժա նի մեկ նիչ -
նե րը եր բեք չեն սոր ված կար դալ 
ա նոր բա նաս տեղ ծու թե ան մէջ, 
(քա նի որ) ի րենք ե ւս բռ նո ւած են 
թա կար դին մէջ ազ գայ նա կա նու -
թե ան (բա ռը հասկ նալ իր ա մե նէն 
հա սա րակ ի մաս տով)։ Ա րդ, այս 
թա կար դը ո ւղ ղա կի օ րէն կը տա -
նի ա ղէ տի ժխ տու մին30։  

Եւ ա ղէ տին ժխ տու մը՝ շա րու նա կել 
է մնալ զո հա գոր ծա կան կայս րու թե ան 
գե րի, հե տե ւա բար՝ միշտ զոհ, միշտ են -
թա կայ ջար դա րար նե րու կամ քին, որ 
կ’ար գի լէ սգա լը։ 

Ինչ պէ՞ս կա րե լի է վե րագտ նել սգա -
լու կա րո ղու թիւ նը։ 

 Բա նա սի րու թիւ նը յօ րի նած է ի մաս -
տային ցանց մը, որ բնի կը դար ձու ցած 
է գա ղա փա րի գե րեզ ման կամ ի մաս տի 
կեն դա նի ա ւե րակ։ Բնի կը գե րեզ մանն 
է գա ղա փա րին եւ ա ւե րա կը ի մաս -
տին31։ Ան չի կր նար ի նք զինք ներ կա -
յաց նել, չի կր նար ի նք զինք մեկ նա բա- 
 նել, չի կր նար իր սե փա կան պատ մու -
թիւ նը գրել32։ Ան զր կո ւածն է իր ան ցեա - 
լէն, ան զր կո ւածն է իր ա ռաս պե լա բա -
նու թե նէն. իր ու իր ան ցե ա լին մի ջեւ 
կանգ նած է բա նա սի րու թիւ նը33։ 

 

29 Նոյն, էջ 165-166։

30 Նոյն, էջ 166-167։
31, Նոյն, էջ 174։ 
32 Նոյն, էջ 172։
33 Նոյն, էջ 174։
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Դա նի էլ Վա րու ժան սգա լու կա րո -
ղու թիւ նը վե րագտ նե լու հա մար կը ըս-
տեղ ծէ, ա ւե լի ճիշդ կը յայտ նա բե րէ, կ’ը- 
 սէ վեր լու ծա բա նը, եւ կը պար զէ՝ թէ « գե- 
 ղա գի տա կան տրա մա բա նու թիւն»ն է 
այն զօ րու թիւ նը34։ « Գե ղա գի տա կան տը- 
րա մա բա նու թիւն»ը կը բա նի ը ստ «գե -
ղա գի տա կան սկզ բունք»ին, որ ի բր պայ - 
ման՝ լե զո ւի գրա կա նաց մամբ կը վե րա -
հաս տա տէ հա մայ նա կա նու թիւն մը իր 
ամ բող ջու թե ան մէջ, իր ամ բող ջա կա -
նու թե ան մէջ35։ Կը վե րա հաս տա տէ ժո -
ղովր դային ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րու, 
եր բեք ի յայտ չե կած գան ձե րու, եր գե -
րու իւ րաց մամբ։ «Այս իւ րա ցու մը կ’ի -
րա կա նա նայ միշտ ա րո ւես տի մի ջո ցով», 
ա րո ւես տին լոյ սով։ Ա նոնց փո խադ րու -
մը ա րո ւես տի ծի րին մէջ, ա նոնց « գո յա -
ցա փո խու թիւն»ն է36։ Բա նա սի րու թիւ- 
 նը ա սի կա չի կր նար ը նել. ա նի կա մի այն 
բնի կի կեր պար մը կ’ար տադ րէ, եւ այն 
կեր պա րը ա ւե րա կե ալ կո թող մըն է, 
համր գե րեզ ման մը վա ղե մի մշա կոյ -
թին։ Ան եր բեք ի վի ճա կի չէ ա ղէ տը հա -
մար կե լու իր լե զո ւին մէջ37։ Ան չի կր նար 
ու նե նալ ա ղէ տին ճշ մա րիտ փոր ձա ռու -
թիւնը։ Ա ղէ տին փոր ձա ռու թիւ նը կա րե -
լի է մի այն շնոր հիւ « գե ղա գի տա կան ըս- 
կըզ բունք»ին։ « Գե ղա գի տա կան սկըզ -
բունք»ն է, որ կր նայ ա ւե րա կին ի մաստ 
մը տալ, ի մաստ մը՝ որ ա ւե րակ չէ38։ Ա -
նի կա կր նայ ա րո ւես տի լոյ սին տակ ժո -
ղո վե լով ժո ղովր դային ստեղ ծա գոր ծու- 
 թիւն նե րը, գո յա ցա փո խե լով զա նոնք։ 

 Գո յա ցա փո խել։ Բա ռը, ան շուշտ, Ս. 
Հա ղոր դու թե ան Խոր հուր դի մա սին 
Կա թո լիկ աս տո ւա ծա բա նու թե ան ե զրն 
է։ Հի մա այն կա լո ւա ծը պի տի չմտ նեմ, 
տեղն ալ չէ։ Բայց կ’ար ձա նագ րեմ « գե -
ղա գի տա կան սկզ բունք»ին մեկ նա բա -
նու թե ան մէջ ան ցքը դէ պի կրօ նա կան 
տա րածք։ Նշա նե ա նի կա տա րած ան ց-
քը այլ բան չէ՝ քան ան ցք դէ պի ա ռաս -
պե լա բա նա կան տա րածք։ Ին չո՞ւ։ Նախ՝ 
քա նի որ կրօն քը զո հա գոր ծա կան կա լ-
 ւածն է. ե րկ րորդ՝ սու գի կամ սգա լու 
կա լո ւածն է։ Եր րորդ՝ քա նի կրօն քին 
իս կու թիւ նը ա րո ւեստն է, հե տե ւա բար՝ 

զո հա գոր ծա կան կա լո ւա ծին եւ սու գի 
կամ սգա լու կա լո ւա ծին սկզ բունք ա ր -
ւես տը՝ է ա կան ե ղա նակն է զո հա գոր -
ծու մին մեր ձե նա լու, եւ սու գին կա րե- 
 լի ու թիւ նը բա նա լու։ Ա նի կա ու նի զօ -
րու թիւ նը գո յա ցա փո խե լու «ա ւե րա -
ծու թե ան լե զու»ն, որ ա ղէ տէն մոխ - 
րա ցած մնա ցորդն է։ Եւ գո յա ցա փո խե -
լու ա ւե րա ծու թիւ նը՝ շէ նու թե ան կամ 
կեն դա նու թե ան։ 

 « Գե ղա գի տա կան սկզ բունք»ը ար -
ձա նագ րած է ել քին ճա նա պար հը։ 

Ի՞նչ է « գե ղա գի տա կան սկըզ -
բունք»ը։ Ար դէն գո յա ցա փո խու թե ան 
ակ նար կովս ը սի, թէ գե ղե ցիկ ար տա -
յայ տո ւե լու սկզ բուն քը չէ, այլ է ա կան 
կամ է ա բա նա կան ե ղա նակ մը։ 

34 Նոյն, էջ 172։
35 Նոյն, էջ 178։
36 Նոյն, էջ 180։
37  Նոյն, էջ 181։
38 Նոյն, էջ 185։

Ա ղէ տին փոր ձա ռու թիւ նը կա րե լի է 
միայն շնոր հիւ « գե ղա գի տա կան 
սկզբունք»ին։ « Գե ղա գի տա կան 
սկզբունք»ն է, որ կր նայ ա ւե րա կին 
իմաստ մը տալ, ի մաստ մը՝ որ ա ւե րակ 
չէ։
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Իր «Գ րա կան կանգ նու մը» ու սում -
նա սի րու թե ան մէջ է, որ ակ նար կե լով 
Մե հե ան պար բե րա կա նի խմ բագ րա կա -
նին, հոն կէ սա մէջ բե րու մը կա տա րած 
է. « Ցեղ մը որ կ’ու զէ ապ րիլ՝ պար տա -
ւոր է ստեղ ծել» (ԳԿ, էջ 199)։ Եւ ա ւել -
ցու ցած՝ «Հ րա մա յա կա նը կը մտա հո գ- 
 ւի վե րապ րու մով մը։ Սպառ նա լիք մը (ի -
մա նալ՝ ա ղէտ մը. ԳՔ) ար դէն ի սկ ներ -
կայ է հոս։ Բայց սպառ նա լի քէն դր դը- 
 ւած եւ թե լադ րո ւած «ս տեղ ծել»ը հաս-
կ ըցո ւած է իբ րեւ կանգ նում, ու ա՛յս է, որ 
մեզ կը շա հագրգ ռէ» (ԳԿ, էջ 199)։ Ու -
րեմն, « գե ղա գի տա կան սկզ բունք»ը 
նախ կը յայտ նո ւի որ պէս ստեղ ծու մի 
սկզ բունք։ Ա պա կը յայտ նո ւի որ պէս 
արո ւես տա ւոր «ե րե ւա նում»ի սկըզ -
բունք։ Ե րե ւա նում ին չի՞։ « Հա ւա քա կան 
է ու թե ան» (ԳԿ, էջ 206), « ցե ղային հա -
րա զա տու թե ան» (ԳԿ, էջ 208)։ Ո ՞ւր կը 
գտ նո ւի հա ւա քա կան է ու թիւ նը կամ 
ցե ղային հա րա զա տու թիւ նը։ Ցե ղի «ա -
նայց շտե մա րան ներ»ուն մէջ (ԳԿ, էջ 
208)։ Ե րե ւա նու մի ծրա գի րը բա ցատ րե -
լով՝ Նշա նե ան գրած է. «Ծ րա գի րը խոր -
քին մէջ՝ շատ մօտ կ’ե րե ւի Կո մի տա սի 
մը ծրագ րին», որ է « ժո ղովր դա կան ա -
կե րը, ժո ղովր դա կան « գանձ»ե րը ա ր -
ւես տի հու նին մէջ ա ւա զա նել» (ԳԿ, էջ 
209)։ Ե րե ւա նու մը փո խադ րում մըն է. 
ա նի կա « «ըն դերք»ի մը մթու թե նէն դէ -
պի ա րո ւես տի լոյ սը» կը բե րէ « ժո ղովըր -
դա կան ա կե րը, ժո ղովր դա կան «գան- 
ձ»ե րը» (ԳԿ, էջ 210)։ 

 Դէ պի ա կե րը, դէ պի գան ձե րը խո -
րաց ման, եւ ա նոնց «ա րո ւես տի հու- 
ն»ին մէջ փո խադ րու մին ա մե նէն հիմ -
նա կան յանձ նա ռու թիւ նը կը վե րա բե րի 
լե զո ւին, ո րով հե տեւ ա նի կա իր մէջ 

կ’ընդգր կէ «ա նայց շտե մա րան նե րը»։ 
«Մե հե ան»ա կան նե րը ա ռա ջադ րած էին 
հայ լե զուն մշա կել « կեն սա նո րոգ պատ -
 ւաս տու մով մը» (ԳԿ, էջ 229)։ 

Ն շա նե ան « պա տո ւաս տում»ի ա -
ռա ջադ րու թիւ նը այս պէս մեկ նա բա նած 
է, ը սե լով թէ՝ այս նիւ թին շուրջ ա մե նէն 
լու սա ւոր ակ նար կը կը գտ նո ւի « Հայ լեզ -
 ւի խն դի րը» յօ դո ւա ծին մէջ, 1911ին 
Վա րու ժա նի գրի չէն ե լած։ Ը ստ բա նաս -
տեղ ծին, գրա կան ա րեւմ տա հայե րէ նը 
սե րած է Փոքր Հայ քի լե զո ւէն, եւ հե տե -
ւա բար՝ « բար բառ» մը չէ. շր ջա նի մը, 
նա հան գի մը յա տուկ լե զուն չէ։ Կը 
գրո ւի, կը կար դա ցո ւի ու կը հասկ ըց -
ւի ան Վա նէն մին չեւ Պո լիս։ Վարու -
ժան շատ յս տակ կեր պով կը զա տո րո շէ 
գրա կան ա րեւմ տա հայե րէ նը «ժո ղո-
վըր դա կան լե զու»էն։ Գրա կան լեզուն 
կր նայ հա սա րա կաց բնոյթ ու նե նալ, ժո -
ղովր դա կան լե զուն՝ եր բեք։ Ժո ղո-
վըրդա կան մի ակ լե զու մը գո յու թիւն 
չու նի, ո րով հե տեւ «ա մէն գա ւա ռի ժո -
ղո վուրդ՝ իր լե զուն ու նի, մերթ ի րա րու 
նման եւ մերթ տար բեր» (ԳԿ, էջ 230)։ 
Վա րու ժան ը նդ դի մա ցած է « գա ւա ռա -
կան» բա ռա պա շա րի չա փա զան ցե ալ 
օգ տա գոր ծու մին։ Ը ստ ի րեն, պէտք չէ 
մնալ ժո ղովր դա կան լե զու նե րու մա -
կար դա կին, այլ մի այն օգ տա գոր ծել ա -
նոնց «ան պա ճոյճ եւ սի րուն ծա ղիկ- 
 ներ»ը (ԳԿ, էջ 232)։ Ան ու զած է լե զո ւին 
ըն ծայել իր «ամ բող ջա կան ձեւ»ը։ Ա տի -
կա մի մի այն « գե ղա գէտ-գ րա գէտ նե-
ր»ուն պար տա կա նու թիւնն է (ԳԿ, էջ 
232)։ 

 Լե զո ւին ըն ծայել իր «ամ բող ջա կան 
ձեւ»ը։ Ի նչ պէ՞ս է, որ լե զո ւի մը կ’ըն ծայ -
ւի իր «ամ բող ջա կան ձեւ»ը։ Նշա նեանի 
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պա տաս խա նը. « Վա րու ժա նի կող մէ 
«ամ բող ջա կան» կո չո ւա ծը՝ « գե ղա գի -
տա կա նա ցած» ձեւն է։ Նոյն պէս Կո մի -
տա սի աչ քին՝ «ամ բող ջա կան» չէր ժո- 
 ղովր դա կան եր գը, այն քան ա տեն՝ որ 
չէր ան ցած « գե ղա գի տա ցում»ի գոր ծո -
ղու թե նէ մը (ԳԿ, էջ 234)։ Լե զո ւին «ամ -
բող ջա կան ձեւ»ով « հա ւա քա կան է ու- 
 թիւն»ը կը վե րագտ նո ւի որ պէս « վախ -
ճա նի մը փոր ձըն կա լու մը» (ԳԿ, էջ 238), 
այ սինքն՝ փոր ձըն կա լու մը « ժո ղո վու մի 
սկզ բունք»ին հա սած ա ղէ տին։ Այս պէս 
է, որ կա րե լի կ’ըլ  լայ ան կա րե լի սու գը։ 
 

ՎԵՐ ՋԱ ԲԱՆ 

Եւ ա րդ, յայտ նա տե սա կան է մեկ նա բա -
նու թիւ նը, որ գի տէ, թէ «Ա ղէ տը վախ -
ճան մըն է» (ԱՎ, հ 8) եւ գի տէ՝ թէ «Ա ղէ- 
 տը ու րիշ բան մը չէ՝ ե թէ ոչ վեր ջա ւո -
րու թե ան հա սած, մին չեւ ծայ րը գոր -
ծադ րո ւած զո հա գոր ծա կան գե րու թիւ- 
 նը» (ԱՎ, հ 8)։ Այն գի տու թիւ նը «ա նոնց -
մէ չէ, որ կը փո խան ցո ւին, կը մտա ծ- 
 ւին (հասկ նալ՝ « գե ղա գի տա կան սկըզ- 
 բունք»էն դուրս), կը դա սա ւան դո ւին» 

(ԱՎ, հ 7)։ Ա նի կա ա րթ նա ցում է, այ -
սինքն փոր ձա ռու թիւն մը՝ թէ « հա սած 
ե նք» (ԱՎ, հ 8)։ Այ սինքն՝ հա սուն ցած 
ենք։ Ար դե օ՞ք...։ Ը սել կ’ու զէ՝ հաս նող նե -
րը։ Այն ա րթ նա ցու մը սա կայն՝ « սար -

սա փե լի զարթ նում» մըն է (ԱՎ, հ 1), 
ո րով հե տեւ՝ « մա հո ւան մէջ» (ԱՎ, հ 1) 
կամ «Ա ղէ տի գի շե րո ւան մէջ» (ԱՎ, հ 8) 
տե ղի կ’ու նե նայ՝ իբ րեւ «ան հու նա պէս 
խորհր դա ւոր» ե րե ւոյթ (ԱՎ, հ 1)։ Զարթ- 
 նող նե րը հրա ժա րած ներ են « քա ղա քա -
կիրթ մարդ կու թիւ նը վկա յա կո չե լու ցը-
նո րային փա փա քէն» (ԱՎ, հ 8), եւ « գե- 
 ղա գի տա կան սկզ բունք»ով «ան կեր պա-
 րա նի կո րիզ»ին կեր պա ւո րող ներ, ո ւս -
տի՝ մտա ծող ներ վասն յի շո ղու թե ան, 
վայ րի ա րար ման, ո ւր կա րե լի կ’ըլ  լայ 
«ինք նա ցու մի կա րո ղու թիւն»ին վե րա -
բա նու մը, հա մընդ հա նուր ժո ղո վու մը, 
հա մայ նա կան լի նե լու թիւ նը...         u

«Ա ղէտը ու րիշ բան մը չէ՝ ե թէ ոչ 
վերջաւորութեան հա սած, մին չեւ 
ծայրը գործադրո ւած զո հա գոր ծա կան 
գե րու թիւ նը»։
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ԳԻՐԸ սաստ կա նում, ա ռա ւել բոր բո -
քուն է դառ նում հե ղի նա կի` ներ քին ան -
դաս տա նից հե ռաց մա նը զու գըն թաց: 
Ա մէն գրո ւածք իւ րօ րի նակ կա մուրջ է 
դառ նում փաս տա կան գո յու թե ան եւ 
կոր սո ւած կե ան քի մի ջեւ: Գի րը վկա յու -
թիւնն է կի սա տու թե ան, խե ղո ւա ծու -
թե ան, ան կա տա րու թե ան: Գրում ես` 
հնա րա ւո րինս վե րա կանգ նե լու ներ կա -
յու թե ան բա ցը, ի նչ-որ կերպ մաս նա կի -
ցը դառ նա լու սե փա կան հիմ նազրկ ման 
ըն թաց քի: Ե դե մա կան մի ջա վայ րի հա -
կոտ նե ան է գի րը, որ իբ րեւ կա մուրջ 
ներ քուստ մի տո ւած է ի նքն ի րե նից 
հրա ժա րո ւե լուն: Եւ ու րեմն գրի ներ կա -
յու թիւ նը վտան գի ա հա զանգ է: Կամ 
այլ կերպ՝ «ա րո ւես տը կը սկ սի հոն, ո ւր 
պա տա հած է վախ ճան մը»1։ Ի սկ ի ՞նչ 
կար գա վի ճակ ու նի գի րը, ե րբ մի ամ -
բողջ հա ւա քա կա նու թե ան շա րու նա -
կա կան գո յու թիւնն է ա ղէ տի են թար- 
կը ւում: Հար ցի ու ղիղ պա տաս խա նը ա -
րեւմ տա հայ եւ սփիւռ քա հայ գրա կա -
նու թիւնն է, ո րի ա ռանց քը Ա ղէտն է: 
Ֆրան սի ա կան, ա մե րի կե ան մի ջա վայ -
րում հայե րէն լե զո ւով ան խոնջ կեր պով 
գրե լը թե րեւս տե ւա կա նօ րէն ո ւղ ղո ւած 
է ե ղել գո յու թե ան հո ղի վե րա դարձ մա -
նը: Հիմ նա յա տակ ար հա ւիր քին դի մագ -
րա ւե լը են թադ րում է բա ցար ձակ գիր, 

ո րը նշա նա կում է հա ւա սա րո ւել ի րո -
ղու թե ա նը եւ չքա նալ որ պէս այդ պի -
սին: « Զուտ գրա կա նու թիւ նը մի այն կըր- 
 նայ հա ւա սա րիլ Ա ղէ տին»2, ի սկ գրա- 
 կա նու թիւ նը զուտ է, ե րբ իբ րեւ ա ր -
ւեստ գե ղե ցիկ Ձե ւի հիմ նադ րում է3։  

Այդ աշ խա տանք նե րը ե ղել են: Եւ 
ա ռա ջին նե րից մէ կը Մե հե ան հան դէ սի 
հիմ նումն էր, ին չը Մարկ Նշա նե անն 
անո ւա նում է` Գ րա կան կանգ նում: Քա -
նի որ զուտ փոր ձա ռու թիւ նը համր է 
դարձ նում են թա կային, ա ւե լի քան ե օ -
թա նա սուն տա րի յե տոյ լե զու էր հար -
կա ւոր, որ պէս զի ար ձա նագ րո ւի, որ 
Մե հե անի շուրջ հինգ հո գու հան դի պու -
մը դէպք էր4։ Դէպք՝ քա նի որ, մի կողմ 
թող նե լով գա ղա փա րա կան ու աշ խար -
հայե աց քային մի շարք պատ կե րա ցում-
 ներ5, նրանք ստո րագ րում են հա ւա քա- 

1 Մ. Նշա նե ան, «Գ րա կան կանգ նու մը, Ա.», ԿԱՄ, 
թիւ 3-4, 1986, էջ 247։

2 Նոյն տե ղում, էջ 228։
3 Տե՛ս նոյն տե ղում, էջ 226։
4 Տե՛ս նոյն տե ղում, էջ 197։
5 Գա ղա փա րա կան տար բե րու թիւն նե րը ա ռա ջին 
հեր թին վե րա բե րում են Վա րու ժա նի հե թա նո սա -
կան ան ցե ա լա պաշ տու թե ա նը եւ Զա րե ա նի ա -
պա գա յա պաշ տու թե ա նը, ո րի մա սին շատ է խօ ս- 
 ւել: Բայց իր մէկ այլ յօ դո ւա ծում՝ «Ե ղեռ նի լռու -
թիւ նը Կոս տան Զա րե ա նի ար ձա կին մէջ» (Բազմա- 
 վէպ, 1995, 1-4, էջ 343-374), Մ. Նշա նե անն ըն- 
 թեր ցո ղի ու շադ րու թիւ նը հրա ւի րում է Օ շա կա նի 
գաղ թա կա նու թե ան եւ Զա րե ա նի տա րագ րու- 
 թե ան մա սին խորհր դա ծու թիւն նե րի վրայ: Ե թէ 
այդ տար բե րու թիւնն ամ փո փենք Նշա նե ա նի խօս -
քե րով՝ «…Ս փիւռ քը Զա րե ա նի աչ քին՝ գաղ թա -
կան նե րու հա ւա քոյթ մըն է այս ի մաս տով։ 
Մինչ դեռ տա րագ րե ա լը ո ւր որ ալ գտ նո ւի՝ կ’աշ -
խա տի ըն տե լա ցու մին դէ՛մ, « հե ռա ւո րում»ին ի 

ԹԱՐԳ ՄԱ ՆԵԼ Ա ՂԷ ՏԸ
ԴԱՒԻԹ ՄՈՍԻՆԵԱՆ
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 կա նու թիւ նը ամ րագ րող մի գրա կան 
հան գա նակ: Այդ դէպ քը պատ մա կան 
դէպք էր, ի րե նով ա ռա ջադ րում էր 
պատ մու թիւ նը մտա ծե լու հնա րա ւո -
րու թիւն: Կանգ նու մը են թադ րում է ներ -
գոր ծա կան ազ դե ցու թիւն պատ մա կան 
հո լո վոյ թը խո չըն դո տող ե րե ւոյթ նե րի 
ու հան գա մանք նե րի վրայ: Կանգ նու մը 
նշա նա կում է համ բառ նալ, վեր բարձ -
րա նալ սոս կա կան ե ղե լու թիւն նե րից: 
Կանգ նու մը՝ իբ րեւ գո յու թե նա կան իրա- 
 կա նու թիւն, չի պատ կա նում այն կեան -
քի կո չող նե րին, այլ ըն դա մէ նը նրանք են 
ա պա հո վում դրա լի նե լի ու թիւ նը: Ը նդ 
ո րում, կանգ նումն ի րա գոր ծող ներն ի -
րա պէս պատ մա կան են թակայ են դառ -
նում հէնց այդ դէպ քից յե տոյ եւ դէպ քի 
շնոր հիւ, քան զի ար դէն գոր ծում են ո րո-
շա կի ա ռանց քի շուրջ, այլ ոչ թէ խիստ 
պա տա հա կա նօ րէն: Կանգ նու մը յա ջոր -
դում է այն գի տակց մա նը, որ պատ-
 մու թիւ նը ոչ այն քան պար տադ րան քի 
կրա ւո րա կան ըն դու նումն է, որ քան 
ստեղ ծա րար ա ռա ջադ րում։ Մե հե անի 
հան գա նա կի վեր ջին հատ ուա ծում ո ւղ -
ղա կի օ րէն գրո ւած է. « Ցեղ մը որ կ’ու զէ 
ապ րիլ՝ պար տա ւոր է ստեղ ծել։ Մե հ-
եան մը պէտք էր կանգ նել։ Մենք կ’ու -
զենք ծա ռայել ա նոր կա ռուց ման»6։ 
Գի րը, գրա կա նու թիւնն է դառ նում այն 
մե հե ա նը, բա գի նը, որ տեղ պի տի կանգ -

նե ցո ւեն ար ձան ներ, ո րոնք հնա րա ւո -
րու թիւն են տա լու փա րո ւել ու ա մուր 
գր կել դրանք հիմ նո վին կոր ծան ման 
տագ նա պի օ րե րին: Նիցչէ ի Զրա դաշտն 
ա սում էր, որ մար դը նման է ծա ռի. որ -
քան շատ է նա ձգ ւում դէ պի բարձրն ու 
լու սա ւո րը, այն քան սաս տիկ են նրա 
ար մատ նե րը ձգ տում հողն ի վար, ներ -
քեւ, դէ պի խա ւա րը, ի չա րը7։ Ու րեմն 
վեր սլա ցող գրա կա նու թիւ նը նաեւ 
վկա յու թիւնն է ա ղէ տա լի սոս կու մի: 
Բայց չէ՞ որ ար մատ նե րը գե րա զան -
ցա պէս ա պա հով տե ղում են, ի սկ բուն 
ծա ռը մշ տա պէս վտան գո ւած է, հո գա -
ծու թե ան կա րիք ու նի: Եւ այդ հո գա ծու -
թիւ նը, ան շուշտ, բնաւ չի նշա նա կում 
ար մատ նե րի վե րա ցում կամ հա տում, 
այ լեւ թե րեւս հա կա ռա կը: Մշա կի հիմ -
նա կան մտա հո գու թիւ նը մի ջա վայ րի 
ա պա հո վումն է՝ մո լա խո տե րի վե րա -
ցու մը, փո թոր կոտ քա մուց պաշտ պան -
 ւա ծու թիւ նը, ջրի առ կա յու թիւ նը: Այդ 
ժա մա նակ է, որ ծա ռը վեր է խո յա նում` 
ստո ւե րե լով ար մատ նե րի հո ղե ղէն գո -
յու թիւ նը: Գրա կա նու թիւ նը սոս կու մին 
հաս նե լու եւ զան ցե լու ներ քին մղում 
ու նի: Ո ւս տի հար կա ւոր է հաս կա նալ 
ան հրա ժեշտ մի ջա վայ րի ա ռանձ նա -
յատ կու թիւ նը: Այս տեղ է, որ ծա ռա նում 
է բաց հար ցը՝ «Ինչ պէ՞ս կ’ըլ լայ որ պատ-
 մա կան ո րո շա կի պա հու մը՝ «ա րո ւես-
տ»ը կը պար տադ րէ ի նք զինք իբ րեւ 
հա ւա քա կան է ու թե ան ե րե ւա նու մի 
վայ րը»8։ Հա ւա քա կա նու թե ան լի նե լու -
թիւ նը կայ ծակ նային ան ցու մով կա րող 

խն դիր։ Իր սե փա կան ե րկ րին մէջ ի սկ տա րագ -
րե ալ մըն է այդ ձե ւով, ու «Ան ցորդ»ի ա մէն մէկ է -
ջին փաս տա ծը ա՛յդ է։ Ի նչ որ կը նշա նա կէ, թէ 
օ տա րու թիւ նը տո ւե ալ մը չէ այս պա րա գային, այլ 
աշ խա - տան քով ձեռք բե րո ւած վի ճակ մը։ Գաղ -
թա կա նին հետ բաղ դատ մամբ՝ հա կա դիր դիր քի 
վրայ կը գտ նո ւի տա րագ րե ա լը, որ « հե ռա ւո րում» 
ու օ տա րու թիւն կը ստեղ ծէ ան դա դար, ի րեն եւ 
ու րիշ նե րուն հա մար» (էջ 352)։ 
6 Մե հե ան, թիւ 1, յու նո ւար 1914, էջ 3։

7 Տե՛ս Ֆ. Նիցշէ, Այս պես խո սեց Զրա դաշ տը, 
թարգմ. գեր մա նե րէ նից՝ Յա կոբ Մով սէս, Ե րե ւան, 
Ի ԻԿ, 2008, էջ 90։ 
8 Մ. Նշա նե ան, «Գ րա կան կանգ նու մը, Ա.», էջ 206։



ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   190

է գո յա նալ. խառ նի ճա ղանճ բազ մու թիւ -
նը ա կն թար թօ րէն հա ւա քա կա նու-
 թեան է վե րած ւում, ե րբ ա ռանցք է ի 
յայտ գա լիս իբ րեւ կազ մա ւո րիչ մի ջա -
վայր: Եւ դա չի կա րող պա տա հա կան, 
կա մա յա կան գոր ծօն լի նել։ Ա հա այս գի -
տակցմամբ է Մարկ Նշա նե ա նը նշե ալ 
յօ դուա ծում մօ տե նում ի րա վի ճա կին՝ 
խն դիր դնե լով վերս տեղ ծել մե հե նա կան 
գա ղա փա րի պատ մա կան ան հրա ժեշ -
տու թիւ նը եւ վե րա զե տե ղել այն Կանգ -
նու մի տրա մա բա նու թե ան մէջ9։ Կանգ- 
 նու մը նոր մի ջա վայ րում կա յաց նե լու 
հա մար խն դիր կայ յ ղե լու պատ մու-
 թեա նը, եւ հա կա ռա կը՝ պատ մու թիւ նը 
նո րոգ ւում է, ե թէ ներ կայա նում է իբ րեւ 
հա ւա քա կան կանգ նու մի թա տե րա բեմ: 
Այլ կերպ՝ ա մէն կանգ նում ի նք նա կանգ -
նում է, ի սկ վեր ջինս գո յա բա նա կան 
ամ բող ջա կա նու թիւն է ձեռք բե րում, 
երբ մտած ւում է հա մընդ հա նուր ա ւա -
զա նու մի ծի րում: Հա ւա քա կա նու թե ան 
ան դամ նե րի ի նք նա ճա նա չո ղու թե ան 
ու ղին ան ցնում է հա ւա քա կա նու թե ան 
է ու թե ան բա ցա յայտ ման (կամ գու ցէ 
ա րար մա՞ն) մի ջով: Եւ այդ է ու թե ան 
հետ յա րա բե րո ւե լու ա ռն չու թե ամբ է 
ա րո ւեստն ի նքն ի րեն պար տադ րում 
իբ րեւ է ա բա նա կան ան հեր քե լի ու թիւն, 
քան զի ա րո ւես տի ներ գոր ծան քը ան -
դին է դա տո ղա կան մտադ րու թիւն նե -
րից: Տե ղին է յի շել եւ րո պա կան ե րա- 
ժըշ տու թե ամբ դաս տի ա րա կո ւած Շա -
հան Պէր պէ րե ա նի տպա ւո րու թիւ նը, 
երբ ա ռա ջին ան գամ ո ւնկնդ րել էր Կո - 
մի տա սի ե րաժշ տու թիւ նը. « Հայ ե րա-
ժըշ տու թիւն մը, ե րաժշ տու թե ան ա մե -

նա բարձր տե սա կէն, կը յայտ նո ւէր մէ -
կէն ին ծի, հե ռա ւոր ցե ղային ալ քե րուս 
մէջ ար ձա գանք ներ ա րթնց նե լով»10։ 
Հայ ե րաժշ տա կան հո գին իր հետքն է 
թող նում, ու այ լեւս հնա րա ւոր չէ ձեր -
բազա տո ւել դրա պար տադ րան քից: Եւ 
դրա հա մար հիմ նա ւո րում ներ հար կա -
ւոր չեն: Թե րեւս մի այն այն, որ « Հայ լե -
զուն ու նի իր յա տուկ հն չա ւո րու թիւ նը, 
ու րեմն ե ՛ւ հա մա պա տաս խա նող ե -
րաժշ տու թիւ նը»11։ Փաս տարկ նե րի փո -
խա րէն հայ ե րաժշ տու թիւ նը դառ նում 
է այն հո գե ւոր յե նա րա նը, ո րի շուրջ 
հնա րա ւոր է լի նում մտա ծել Կանգ նու -
մը: Օ շա կանն ի նքն է հայ հո գու յայտ -
նա գործ ման ճա նա պար հը մատ նանը- 
 շե լիս յ ղում Կո մի տա սին. «Աշ խա տան -
քի Վար դա պետ մը մեր եր գե րէն ստեղ -
ծեց մե զի, օ տա րա ցած նե րուս հա մար 
յայտ նու թե ան մը չափ հրա շա լի ե րա-
ժըշ տու թիւն մը»12։ Կո մի տա սի ա րա ծը 
բնաւ ժո ղովր դի ար տադ րած եր գե րի 
վե րագտ նումն ու սոս կա կան փո խադ -
րու մը չէ, քան զի մի կող մից՝ ե թէ դրանք 
կոր սո ւել է ին, ու րեմն ժո ղո վուր դը ե ւս 
կազ մա քան դո ւել էր ներ սից, հար կա -
ւոր էր վե րա կանգ նել, միւս կող մից՝ ժո -
ղովր դա կան հո գում չկայ ա ւա զա նող 
է ա տարր: Ժո ղովր դա կան լեզ ւում բա -
ցա կա յում է մե հե ան հիմ նե լու նկր տու -
մը, կամ ի նչ պէս Մ. Նշա նե անն է ա սում՝ 

9 Տե՛ս նոյն տե ղում, էջ 225։

10 Շ. Պէր պէ րե ան, « Կո մի տաս (ան ձը եւ գոր ծը)», 
Ժա մա նա կա կից նե րը Կո մի տա սի մա սին, Ե րե -
ւան, 1960, էջ 83։
11 Կո մի տաս Վար դա պետ, « Հայը ու նի ի նք նու րոյն 
ե րաժշ տու թիւն», Ու սում նա սի րու թիւն ներ եւ յօ դ -
ւած ներ, գիրք Բ, Երե ւան, Սար գիս Խա չենց – 
Փրին թին ֆո, 2007, էջ 87-88։
12 Յ. Քիւ ֆէ ճե ան, « Հա յաս տա նե այց գրա կա նու -
թիւն», Մե հե ան, թիւ 3, մարտ 1914, էջ 40։ 
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այն տեղ չկայ « գե ղեց կա գի տու թիւն»՝ 
հա ւա քա կա նու թե ան զո հա գոր ծա կան 
հիմ նադ րու մի ի մաս տով, ո րով հե տեւ 
չկայ Գա ղա փար, Կանգ նու մի գոր ծո -
ղու թիւն13։ Կո մի տա սը հիմ նել է ա ր -
ւեստ, Մե հե անը ձգ տում էր ի րա կա նա- 
ցը նել ա րո ւես տային Կանգ նում՝ կան -
խե լու հա մար վե րա հաս Ա ղէ տը, ա սել է 
թէ՝ լի նե լու գո յու թե ան ա ռանցք: Հե թա -
նո սա կան մե հե ան նե րը, ե կե ղե ցի նե րը 
դա դա րել են ժո ղովր դա կան հո գու հան- 
գը րո ւան ներ լի նել, ին չի ար դիւն քում 
«աս տո ւած նե րը հե ռա ցել են»։ Ո ւս տի 
այժմ ա րո ւեստն է աս տո ւած նե րի հետ 
յա րա բե րու թիւն նե րի վե րա կանգն ման 
մի ակ հնա րա ւոր կա յա նը: Ժո ղո վուր դը 
տրո հո ւել է, քայ քայո ւել է, կազ մա լու ծ -
ւել է ներ սից, ա ղէտն ար դէն պա տա հել 
է նախ քան Ա ղէ տը, ո ւս տի նրան նո րո -
վի հնա րե լու ու ապ րեց նե լու խն դիր 
կայ, ին չը մտա ծե լի է գե ղեց կա գի տացը -
նող յա ւակ նու թիւն ներ ու նե ցող ա ր-
 ւես տում։ «Ա րո ւես տա գէ տին կանգ նու- 
 մը մի ակ քայլն է, ե րբ վերջ գտած է 
կրօն քի ժա մա նա կաշր ջա նը»14, քա նի 
որ հա մա տա րած հա տո ւա ծու մի, կո -
տո րա կու մի սր բագ րու մը ո ՛չ կա րօտ է 
քա ղա քա կան լուծ ման, ո ՛չ էլ պարզ զո -
հա բե րու մի հե տե ւանք կա րող է լի նել: 
Գրա կա նու թիւնն ու ա րո ւեստն են լոկ 
ի զօ րու դառ նալ հա ւա քա կա նու թե ան 
ա պաս տա նը: Ա րո ւեստն ու գրա կա նու -
թիւնն են, որ ող բում են աս տո ւած նե րի 
մա հը, հե ռա ցու մը, մաս նա ւո րա պէս՝ 
Վա րու ժա նի ո ւղ ղորդ մամբ, ո րը փոր -
ձում էր հիմ նո վին գրել ա ղէ տից մնա -

ցած ո չին չը: Մի այն ա րո ւես տի մի ջո ցով 
է հնա րա ւոր վե րա կանգ նել կա պը մեր 
« պա պե րի», այ սինքն` աս տո ւած նե րի 
հետ. «Երբ աս տո ւած նե րը կը մեռ նին, 
բա նաս տեղ ծու թիւ նը կը դառ նայ խընդ -
րա կան. վերսկ սե լի: Ե րբ աս տո ւած նե րը 
կը մեռ նին, բա նաս տեղծ նե րուն կը մնայ 
մնա ցոր դը ա նոնց մա հո ւան եւ բա նաս -
տեղ ծա կան հե թա նո սու թիւ նը կը հիմ -
նը ւի այս փոր ձին վրա»15: Վա րու ժա նի 
նո ւի րա կան ե րա զը հա ւա քա կա նու -
թիւն ստեղ ծելն էր կամ, ա ռա ւել ճըշ-
գըրիտ, հա ւա քա կա նու թե ան ի նք նա- 
ս տեղ ծու մի վկա յու թիւ նը, ին չը ի րա կա -
նաց նող ա րո ւես տը պի տի լի նէր եւ լի -
նի: Եւ այս ի մաս տով ա րո ւես տն ըս- 
տանձ նում է ա ռաս պե լին նե րյա տուկ 
գոր ծա ռոյթ, քան զի հէնց ա ռաս պելն է 
ա մե նայն ամ բող ջա կա նու թե ան ա -
ռանց քը, ին չի մա սին ման րա մաս նօ րէն 
խօ սո ւել է ԺԸ.-ԺԹ. դա րե րի գեր մա նա -
կան փի լի սո փա յու թե ան մէջ, եւ դա իր 
ազ դե ցու թիւնն է ու նե ցել ը նդ հան րա -
պէս հա մաշ խար հային մտ քի վրայ: Շել -
լինգն իր Ա րո ւես տի փի լի սո փա յու թիւ- 
նում գրում է, որ «Ա ռաս պե լա բա նու -
թիւնն ա մե նայն ա րո ւես տի ան հրա -
ժեշտ պայ մանն է եւ ա ռաջ նային նիւ - 
թը»16, քան զի ա րո ւես տի գա ղա փար -
ներն ը ստ է ու թե ան հա մա պա տաս խա -
նում են ա ռաս պե լա բա նու թե ան աս տ- 
 ւած նե րին: Դրանց ներ կա յու թիւ նը կար- 
 ծես բա ցա ռում է ի րենց մա սին ո րե ւէ 
դա տո ղա կան խօսք, ո րով հե տեւ դը-

13 Տե՛ս Մ. Ն շա նե ան, «Գրա կան կանգ նու մը, Ա.», 
էջ 238-239։
14 Նոյն տե ղում, էջ 217-218։

15 Գ. Պըլ տե ան, Կ րա կէ շր ջա նա կը. Դա նի էլ Վա -
րու ժա նի շուրջ, ե րկ րորդ հրատ., Երե ւան, Սար -
գիս Խա չենց-Փրին թին ֆո, 2014, էջ 194:
16 F. W. J. Schelling, The Philosophy of Art, 
translated by Douglas W. Stott, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1989, էջ 45:
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րանք ուղ ղոր դում են միտ քը դէ պի բա -
ցար ձա կը։ Դրանք ստեղ ծում են մի ջա -
վայր, որ տեղ ա մե նայն ցրո ւա ծու թիւն ի 
մի է գա լիս, եւ այդ կենտ րո նա ձիգ ու ժի 
պարտադ րան քով այդ տեղ առ կայ խոր-
հըր դա նի շե րի նշա նա կու թե ան հարցն 
ը ստ է ու թե ան մի կողմ է դր ւում։ Ա ռաս -
պե լա բա նու թե ան դի տան կիւ նից՝ ան -
ցե ա լը, ներ կան ու ա պա գան ե ւս մի ա- 
 ւոր ւում են, քա նի որ «ա ռաս պե լին մէջ 
կամ ա ռաս պե լով՝ ժա մա նա կը կը դառ -
նայ տա րա ծու թիւն»17։ Գա ղա փար նե -
րից, աս տո ւած նե րից սե րած այդ տա- 
 րա ծու թիւ նը փո խա րի նում է ա ռար կա -
յա կան ի րա կա նու թիւ նը՝ մի կող մից 
դառ նա լով ա ռա ւել իս կա կան գո յու -
թիւն, միւս կող մից՝ յե տա հայե աց կեր -
պով հար ցեր ծա գեց նե լով ճշ մար տու- 
 թե ան հետ կա պո ւած: Թե րեւս հէնց 
այս եր կո ւու թիւ նը հա շո ւի առ նե լով է 
Շել լին գը նկա տում, որ ա ռաս պե լա բա -
նու թե ան մէջ կայ ճշ մար տու թիւն, բայց 
ո ՛չ ա ռաս պե լա բա նու թե ան մէջ որ պէս 
այդ պի սին, այլ այն քա նով, որ քա նով դա 
ա ռնչ ւում է աս տո ւած նե րին ու դրանց 
պատ մու թե ա նը18։ Մերկ, փաս տա կան 
ի րա կա նու թե ան դիր քե րից ա ռաս պե լը, 
եւ այդ հիմ քի վրայ ա րո ւես տը, սոսկ 
հնա րանք է, սա կայն ներ սից ա ռաս պե -
լում, ի նչ պէս նաեւ ա րո ւես տում, բա ցո -
րո շո ւած է իս կու թե ան է ու թիւ նը: Ա ռաս- 
 պե լա բա նա կան գի տակցու թե ան հա -
մար, ո րը մի տո ւած է ա մե նայ նի մի ա -

ձուլ մա նը, «Ա ռաս պե լը մտ քի ու կե ան -
քի ա մե նաանհ րա ժեշտ, ո ւղ ղա կի պէտք 
է ա սել՝ ան դրան ցա կան-ա նհրա ժեշտ 
ստո րո գու թիւնն է, եւ դրա նում պա տա -
հա կան, ան պէտ քա կան, կա մա յա կան, 
մտա ցա ծին կամ ե րե ւա կա յա կան ո չինչ 
չկայ բնաւ: Դա իս կա կան եւ գե րա զան -
ցա պէս թանձ րա ցական ի րա կա նու -
թիւն է»19։ Այն պէս որ, այս հա մատեքս- 
տում Օ շա կա նի գոր ծա ծած « ֆիք սի ոն» 
եզ րին, ո րի գոր ծո ղու թիւ նը Մ. Նշա ն-
եա նը թարգ մա նում է՝ « կեղ ծա բա նել»20, 
հար կա ւոր է վե րա պա հու մով մօ տե -
նալ։  

Գ րա կան Կանգ նու մը կրօ նի ժա մա -
նա կաշր ջա նից յե տոյ այն կեղ ծա բա -
նումն է, որ մի ա հիւ սում է սր բազ նա- 
յինն ու ար դի ա կա նը՝ կեր պա ւո րե լով 
աս տո ւած ներ: Ա ղէ տի ա րո ւես տը յան- 
դըգ նում է ստեղ ծել նոր աս տո ւած ներ, 
որ պէս զի դի մագ րա ւի ո չն չաց ման տա -
րա փին: Կեղ ծա բա նու մի կա րո ղու թիւ -
նը Ա ղէ տին հա ւա սա րո ւե լու կա րո ղու- 
 թիւնն է եւ դրա մէջ մտ նե լուց, այ սինքն՝ 
պատ մու թե ան ա մե նայն զգա ցում կոր-
ց ընե լու յե տոյ կե ան քի վե րաս տեղ ծու -
մի ու նա կու թիւ նը: Բայց նախ՝ «փր կել 
Ա ղէ տը», փր կել Ա ղէ տից վեր յառ նե լու, 
« ցո լա վառ ուե լու» հնա րա վո րու թիւ նը։ 
Ա ղէ տի փր կու թե ան ձե ւը սուգն է։ Մի -
այն սուգն է ի զօ րու հաս նել Ա ղէ տի յա -
տա կին եւ դրա նով ի սկ ա պա հո վել 
«Ա ղէ տի պա հա կու թիւ նը»21։ Կեղ ծա բա -
նող ա ռաս պե լա կան ա րո ւեստն է սու -

17 Ժ.-Լ. Նանսի, «Ընդ հա տո ւած ա ռաս պե լը», 
թարգմ.՝ Մ. Նշա նե ան եւ Ր. Ա ճէ մե ան, ԿԱՄ, թիւ 
6, 2005, էջ 259։
18 Տե՛ս F. W. J. Schelling, Historico-Critical Intro- 
duction to the Philosophy of Mythology, translated 
by Sydney C. Grew, Albany, State University of 
New York Press, 2008, էջ 26:

19 А. Ф. Лосев, Диалектика мифа, Москва, 
«Мысль», 2001, էջ 37։
20 Տե՛ս Մ. Նշա նե ան, «Գ րա կան կանգ նու մը, Ա.», 
էջ 221։
21 Տե՛ս նոյն տե ղում, էջ 245։
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գի, ող բի կա րե լի ու թե ան կրո ղը, վախ- 
 ճա նի հետ ո րո շա կի յա րա բե րու թիւն 
պա հո ղը: Մե հե նա կան գրա կա նու թիւ -
նը սգա լու, ող բա լու հնա րա ւո րու թիւ -
նից ան հետ հե ռաց ման տագ նապն էր, 
զգու շա ցու մը, որ ող բեր գու թե ան կո -
րուս տը քա րա նա լու յայտն է նաեւ: Ու -
րեմն խն դիրն է ր՝ ոչ թէ սր բագ րել Ա ղէ - 
տը, այլ սր բաց նել, պա հել, մտա ծել իբ -
րեւ սր բազ նա կան22։  

Ա ղէ տի սր բազ նա ցու մը, փր կու թիւ -
նը են թադ րում է շա րու նա կա կան ան դ-
րա դարձ, ի նքդ քեզ՝ իբ րեւ օ տա րի 
փոր ձըն կա լում եւ բնաջն ջու մից յե տոյ 
մնա ցորդ քի կա ռու ցում։ Մե հե անն այս 
ա ռու մով ա ռա ջին ան վե հեր քայլն էր, 
որն իր ան ջն ջե լի հետ քե րը թո ղեց հա- 
յոց պատ մու թե ան մէջ։ Բարձ րա վան- 
քը, Մենքը, Ա հե կանը ը ստ է ու թե ան 
հէնց դրա շա րու նա կու թիւնն է ին, որ 
փոր ձում է ին լե զո ւի մէջ փր կա գոր ծել 
սե փա կան ա նէ աց ման հո լո վոյ թը։ Այդ 
հետ քե րից է, ան շուշտ, ԿԱՄը, որ Մարկ 
Նշա նե ա նը 1980 թո ւա կա նին հիմ նեց 
Փա րի զում եւ ո րը մինչ օ րս շա րու նա -
կում է իր գո յու թիւ նը։ Հե տաքրք րա կան 
կեր պով հան դէ սի հիմ նու մը զո ւգադի -
պեց « Փա րի զի տղոց» ա մե նաակ տիւ 
ներ կա յա ցուց չի՝ Զա րեհ Որբու նու մահ-
 ւան տա րե թո ւի հետ. կար ծես պի տի 
ստանձ նէր Ա ղէ տի պա հա կու թե ան շա -
րու նա կու մը, թէ եւ չու նէր ո ՛չ հան գա -
նա կի, ո ՛չ էլ իր սերն դի հա ւա քա կան 
ար տա յայ տու թե ան յա ւակ նու թիւն։ Իբ -
րեւ ա ռա ջա բան գրո ւած մուտ քում 
Նշա նե ա նը ձե ւա կեր պում է իր հա ւատ -
քը, հա մա ձայն ո րի՝ «մ շա կու թային 

խարս խու մի տար բեր ե ղա նակ նե րուն 
եւ ե ղա նա կա ւո րում նե րուն վեր լու ծու -
մի վայր մը կր նայ ըլ լալ Սփիւռ քը—պայ -
մա նաւ որ յա ջո ղի օր մը ի նք զինք ապ - 
րիլ ու ի նք զինք մտա ծել իր բա ցար ձակ 
ի րո ղու թե ա նը մէջ, ապ րե լով ու մտա ծե -
լով մի եւ նոյն ա տեն՝ իր շուր ջի ի մա ցա -
կան հա րուստ աշ խար հը»23։ Մտա ծա- 
 կան գիրն է, փաս տօ րէն, այն խա րիս -
խը, որ տեղ վեր ջա պէս ժա ռան գո ւե լու 
են ի մա ցա կան ու գրա կան գոր ծու նէ ու -
թե ան կե նա րար ար դիւնք նե րը եւ հո րի -
զոն է բա ցո ւե լու ա ռաջ ըն թա նա լու 
հա մար: Նոյն թո ւա կա նին է գրո ւել նա- 
եւ Վա հէ Օ շա կա նի հան գա նա կը, ո րը 
գրե թէ նոյն մտայ նու թե ամբ յայ տա րա -
րում է, թէ « Պէտք է բառ նալ Սփիւռ քը 
(եւ ոչ մի այն Սփիւռ քը…) զար նող մտա- 
յին ամ լա ցու մը, շատ ա ւե լի վտան գա -
ւոր քան մարմ նա կա նը։ Կը մտա ծենք 
ստեղ ծա գործ Սփիւռ քի մը մա սին, որ 
դադ րի ան ցե ա լը ո րո ճալէ, դրա ցի ու մե -
ծա մաս նա կան ազ գե րու հնօ րե այ թափ- 
թը փուք նե րը ան գի տա կից կեր պով նե -
րա ծե լէ, տգի տու թիւ նը ար ժա նի նկա -
տե լէ»24։ Այ սօ րի նակ խարս խում նե րը ոչ 
այլ ի նչ են, ե թէ ոչ սե փա կան պատ մու -
թե ան հո լո վոյ թը կան խար գե լող խո ցի, 
Ա ղէ տի թարգ մա նու թիւն ներ, սե փա -
կան ան ցե ա լը իւ րակեր տե լու, ան ցե ա -
լում  խի զա խում ներ։  

Ա ղէ տը թարգ մա նե լու գոր ծու նէ ու -
թիւ նը են թադ րում է վե րապ րո ղի փոր -
ձա ռու թիւն եւ թարգ ման չա կան ա ռա- 
 ջադ րան քի կամք: Նշա նե ա նի մտա ւոր 
աշ խա տան քի խա րիս խը այս եր կու ու -

22 Տե՛ս նոյն տե ղում, էջ 248։

23 ԿԱՄ, թիւ 1, 1980, էջ 8։ 
24 ԿԱՄ, թիւ 8, (2) 2020, էջ 24-25։
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ղի նե րի խաչ մե րու կում է: Թէ՛ փի լի սո -
փա յա կան-քն նա դա տա կան աշ խա տու- 
 թիւն նե րը, թէ՛ թարգ մա նու թիւն նե րը պը- 
տըտ ւում են այս ա ռանց քի շուրջ: 
ԿԱՄի ա ռա ջին հա մա րում լոյս տե սած 
եր կու թարգ մա նու թիւն նե րը՝ Մո րիս 
Բլան շոյի Թով մաս Մթա գի նը եւ Վալ -
տէր Բե նի ա մի նի Թարգ ման չին պար -
տա կա նու թիւ նը, ար դէն նա խան շում են 
թարգ ման չի տե սա կան սլացք նե րի հո -

րի զո նը. գի տակ ցել վե րապ րու մի վկա -
յու թե ան խոր քը եւ բա ցա յայ տել դա 
թարգ մա նե լու ներ քին հնա րա ւո րու -
թիւն նե րը: Նշա նե ա նի թարգ մա նած 
ընդ հան րա պէս բո լոր հե ղի նակ նե րը՝ 
Նից շէ, Բլան շոյ, Բա տայ, Բե նի ա մին, 
Բեռ ման, Ֆու կոյ, Ա գամ բէն, ու նեն ը նդ -
հա նուր գիծ՝ ող բեր գու թե ան վե րապ -
րու մից դէ պի օ տա րի ու ան մարդ կա- 
յի նի փոր ձըն կա լում եւ այդ տե ղից էլ 
ինք նիշ խա նու թիւն հաս տա տե լու մի տ-
 ւա ծու թիւն։  

Մեզ պար տադ րո ւած պատ մու թիւ -
նը, ու րի շի պատ մու թիւ նը թոյլ չի տա -
լիս մեզ դր սե ւո րել մեր է ու թիւ նը։ 
Ո ւս տի հար կա ւոր է հիմ նո վին կազ մա -
քանդ(ու)ել՝ որ պէս ի նք նա կայ են թա կայ 
ներ սից դուրս ծա ւա լո ւե լու հա մար: 
Նից շէ ի՝ քրիս տո նէ ու թե ան ա ռն չու -
թեամբ յ ղա ցած այս գա ղա փա րը լի ո -

վին փո խադ րե լի է հայ կա կան մի ջա- 
 վայր եւ վե րա բե րե լի է Ա ղէ տին: Նից- 
 շէ ի եւ թե րեւս իւ րա քան չիւր մտա ծո ղի 
հետ կա պո ւած Նշա նե ա նի դի տար -
կում նե րը են թատեքստում ո ւղ ղո ւած 
են դէ պի օ տա րու թե ան մէջ խա րիսխ 
նե տե լու ան հրա ժեշ տու թե ան հա ւա -
տամ քը եւ, ու րեմն, Ա ղէ տը վսե մագ րե -
լու կամ քը: Բայց այ դօ րի նակ գոր ծո ղու- 
 թիւ նը դա տա պար տո ւած է ա նընդ հատ 
յայտ նո ւել փա կու ղում, եւ կրկ նա կի ճի -
գեր են պա հանջ ւում ստեղ ծո ւած ի րա -
վի ճա կը յաղ թա հա րե լու հա մար: Լեզ- 
 ւում պի տի կա յա նայ մեր քայ քա յու մը, 
լեզ ւում պի տի ամ րագ րո ւի, լե զուն պի -
տի հաս նի ա մե նա խոր քին, բայց «խըն -
դի րը այն է, որ ա մէն մէկ բառ որ կը 
գոր ծա ծենք ար դէն ի սկ վե րա ցա կա նա -
ցում մըն է։ Լե զո ւին է ու թիւնն է վե րա -
ցա կա նաց նե լը»25։ Ի սկ վե րա ցա կա - 
նաց ման հե տե ւան քով ա մե նամ տեր -
միկ փոր ձա ռու թիւնն ան գամ դա դա -
րում է մե րը լի նել, ե զա կին ու ա ռանձ - 
նա յա տու կը վե րած ւում են ը նդ հա նու -
րի: Միւս կող մից, ի հար կէ, փոր ձա ռու -
թե ան մա կար դա կում կայ հա կա ռակ 
ըն թաց քը. հա մընդ հա նուր ան ցե ա լը՝ 
իբ րեւ ան ձնային փորձ, տե ղա կայ ւում է 
ան հա տա կան գի տակ ցու թե ան մէջ եւ 
յա ւակ նում զբա ղեց նել ի նք նին ան ցե ա -
լի տե ղը։ Են թա կա յու թիւ նը մի ակ ճա -
նա պարհն է դէ պի ա ռար կա յա կան իս- 
 կու թիւն, քա նի որ «ան ցե ա լի փոր ձա -
ռու թիւ նը եւ ի նք նին ան ցե ա լը (իբ րեւ 
պատ մա գի տա կան հե տա զօ տու թե ան 
հնա րա ւոր ա ռար կայ) ծն ւում են մի եւ -

25 Մ. Նշա նե ան, «Ֆ րիդ րիխ Նից չէ՝ վասն ի նք նիշ -
խա նու թե ան», Ֆ. Նից չէ, Դե րաք րիս տո սը, Երե-
ւան, Ինք նա գիր գրա կան ա կումբ, 2017, էջ 354։

Ա ղէ տը թարգ մա նե լու 
գործունէութիւնը են թադ րում է 
վերապ րո ղի փոր ձա ռու թիւն եւ 
թարգման չա կան ա ռա ջադ րան քի 
կամք: Նշա նե ա նի մտա ւոր 
աշխատանքի խա րիս խը այս եր կու 
ուղի նե րի խաչ մե րու կում է։
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նոյն պա հին, եւ այս ա ռու մով կա րե լի է 
ա սել, որ փոր ձը ան ցե ա լի հաս տա տողն 
է»26։ Պա րա դոք սալ կեր պով՝ ես հե ռա -
նում եմ ի նձ պար տադ րո ւած ա ռար կա -
յա կան ան ցե ա լից, պար փակ ւում են- 
 թա կա յա կան գի տակ ցու թե ան ան ցե ա -
լում, որ պէս զի հաս նեմ վե րանձ նային 
ան ցե ա լի իս կու թե ա նը: Ա ղէ տը չի պատ- 
 կա նում իմ ան ցե ա լին, այն նշա նա կում 
է ա պա գայի ան ցե ա լը27, ո րը դե ռեւս 
պի տի տե ղի ու նե նայ, տե ղի ու նե նայ իմ 
ջան քով: Հա կա ռակ պա րա գա յում ես 
մնա լու եմ իբ րեւ պատ մու թե ան վտա -
րան դի: Ճա նա պար հը են թա կա յու -
թիւնն է, քան զի ա ռար կա յա կան պատ- 
 մու թե ա նը տրո ւե լով՝ կանգ նե լու ե նք 
յա ւեր ժա կան ի նք նա հեր քու մի ա ռաջ՝ 
դա տա պար տո ւած լի նե լով ա պա ցոյց -
ներ գտ նել սե փա կան մա հո ւան հա մար 
եւ, հե տե ւա բար, մնա լով դահ ճի թե լադ -
րած պատ մու թե ան ստո ւե րում28։ Այդ 
են թա կա յու թե ան բիւ րե ղա ցած կենտ -
րո նը ան հեր քե լի օ րէն գո յու թիւն ու նե -
ցող ա մօթն է, ո րի մա սին ման րա մաս- 
 նօ րէն խօ սել է Նշա նե ա նը՝ ար ձա գան -
քե լով Ա գամ բէ նին: Վեր ջինս Աւ շո ւի ցին 
նո ւի րո ւած գր քում գրում էր. «Ա մօ թը 
են թա կայ ըլ լա լու հիմ նա կան զգա ցո -
ղու թիւնն է, բա ռին եր կու հա կա դիր– 
գո նէ ե րե ւու թա պէս հա կա դիր–ի մաստ -

նե րով. ըլ լալ հպա տա կե ցո ւած (են թա -
կայե ցո ւած) եւ ըլ լալ ի նք նիշ խան»29։ 
Կրա ւո րա կան են թա կան հրա ժար ւում 
է իր ի նք նա կա յու թիւ նից, բայց եւ դրա 
գի տակ ցու մը բե րում է ի նք նու րոյ նու -
թե ան ու ան կա խու թե ան ան խու սա փե -
լի զգա ցու մի: Ա գամ բէնն այս ի րա վի- 
 ճա կը ներ կա յաց նում է « մու սուլ մա նի» 
(ճամ բա րում ա մէն տե սա կի կամք ու 
գի տակ ցու թիւն կորց րա ծի) եւ վկայի 
յա րա բե րու թե ամբ. ան մարդ կային փոր -
ձա ռու թե ան խոր քին հա սել է « մու սուլ -
մա նը», բայց նա ի զօ րու չէ վկայել, ի սկ 
նա, ով վկա յում է, չու նի այդ փոր ձա ռու -
թիւ նը: Վե րապ րո ղը, այ սինքն, կրում է 
ո րո շա կի կի սա տու թիւն, ա նա ւար տու -
թիւն, ո րի լրա ցու մը նշա նա կում է ի նք -
նա յաղ թա հա րում բա ռի բուն ի մաս- 
 տով. այլ կերպ՝ մարդ ա սո ւածն այն է, 
ին չը որ կա րող է շա րու նա կել ապ րել 
մարդ ա սո ւա ծից այն կողմ30։ Ու րեմն 
մարդն ի սկ ան կա րե լի ու թիւն է Ա ղէ տից 
յե տոյ։ Կամ ա ռա ւել ճշգ րիտ՝ իր ան կա -
րե լի ու թե ամբ է մար դը մարդ դառ նում, 
ե րբ ան դադ րում կեր պով ջա նում է 
մարդ կային լեզո ւով թարգ մա նել ան -
մարդ կային փոր ձա ռու թիւ նը։ Ե թե ա ս-
ւա ծին յա ւե լենք թարգ մա նա բա նա կան 
մի դի տար կում, հա մա ձայն ո րի՝ տեքս-
տը որ քան թարգ մա նե լի, այն քան ան -
թարգ մա նե լի է31, եւ հա կա ռա կը, քա նի 
որ դի մադ րու թե ան բա ցա կա յու թիւ նը 26 F. Ankersmit, Sublime Historical Experience, 

Stanford, Stanford University Press, 2005, էջ 102։
27 Տե՛ս D.  Kazanjian, M. Nichanian, “Between Ge- 
nocide and Catastrophe”, David L. Eng and David 
Kazanjian (eds.), Loss: The Politics of Mourning, 
Berkeley, University of California Press, 2003, էջ 
128։
28 Տե՛ս M. Nichanian, The Historiographic Perver-
sion, translated by Gil Anidjar, New York, Colum-
bia University Press, 2009, էջ 120-123։

29 Ջ. Ա գամ բէն, Մ նա ցորդք Աւ շո ւի ցի. Ար խի ւը եւ 
վկան, թարգմ.՝ Մարկ Նշա նե ան, Երե ւան, Ակ-
 տուալ ա րո ւեստ, 2020, էջ 126։
30 Տե՛ս նոյն տե ղում, էջ 99։ 
31 Տե՛ս Բեռ ման Ա., Օ տա րու թե ան փոր ձըն կա լու -
մը, թարգմ.՝ Րաֆ ֆի Ա ճէմե ան եւ Մարկ Նշա ն-
եան, Երեւան, Սար գիս Խա չենց-Փրին թին ֆո, 
2014, էջ 248։
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ի մաս տազր կում է թարգ մա նու թե ան 
ակտը, ա պա ա ռա ւել ակ նյայտ կը դառ -
նայ մշ տա տեւ ի նք նանդ րա դար ձի՝ իբ -
րեւ գո յու թե ան մի ակ ե րաշ խի քի ան- 
 հրա ժեշ տու թիւ նը: Փո խադ րե լով Ա ղէ -
տի տա րածք՝ ձե ւա կերպ ւում է մի հրա -
մա յա կան, որ հար կա ւոր է թարգ մա նել 
Ա ղէ տը, «որ պէս զի ե րե ւան գայ թարգ -
մա նե լու ան կա րե լի ու թիւ նը»32, ին չը 

վկա յու թիւնն է լի նե լու թարգ մա նա կան 
ան հուն դի մադ րու թե ան՝ հնա րա ւո րու -
թիւն ըն ձե ռե լով ըն կա լել մեզ իբ րեւ ու -
րիշ եւ նո րից սկ սել թարգ մա նե լու չա- 
 ւար տո ւող աշ խա տան քը։            u

32 Մ. Նշա նե ան, «Թարգ մա նել օ տա րու թե ան մեջ», 

Միտք եւ ա րո ւեստ, 1988-2009. գրա կան ու վեր -
լու ծա կան է ջեր։ Երեւան, Սար գիս Խա չենց-Փրին -
թին ֆո, Ան տա րես, 2020, էջ 606։



ԹԻՒ 2–3  2021

197   |   ԲԱԳԻՆ

EVERYONE seems to think that 
trauma calls for archive... The archive is 
itself the very trauma it would resolve»1. 

 Ռե բե կա Քո մէյի կրկ նա կի այս 
նա խա դա սու թիւ նը, որ կը գըտ -
նը ւի հս կա յա ծա ւալ ու տպա ւո -
րիչ այն հա տո րին մէջ, որ կը 
կո չո ւի Lost in the Archives, յա -
ճախ թիւրըմբռ նո ւած է, կար ծես 
ան ու զէր դա տա պար տել կու -
տա կե լու մար մա ջը (ի րեր, հետ -
քեր, ա պա ցոյց ներ, փաս տա- 
 թուղ թեր), կար ծես ը սէր՝ թէ 
շատ յի շե լը վատ է յի շո ղու թե ան 
հա մար։ Սա կայն ար խի ւը յի շո -
ղու թիւ նը չէ։ Ան ա ւե լի ճիշդ հա -
կա ռակն է, յի շո ղու թե ան ա - 
ղէտն է։ Այդ պի սի ա ղէ տէ մը վե -
րապ րող մը ի նքն իր մէ ամ բող -
ջո վին կտ րո ւած է, ո րով հե տեւ 
կտ րո ւած է նաեւ այն դէպ քէն, 
որ զինք դար ձու ցած է  վե րապ -
րող։ Ա հա ւա սիկ ար խի ւին ա -
ռա ջին ու է ա կան եզ րը։ Որ պէս 
հե տե ւանք, ա մէն ան գամ որ ո -
րո շա կի ար խիւ մը ցու ցադ րու -
թե ան կը հա նենք, վե րապ րո ղը 

կը յայտ նո ւի (ու կ՚անյայ տա նայ) 
պատ կե րին ե տեւ որ պէս այն, 
ինչ որ է. մե ռե ալ վկան2։  

Ար խի ւը ա րո ւես տի ծի րէն ներս 
թա փան ցած էր ար դէն Տե ռի տայի Mal 
d’archiveէն3 ա ռաջ, վի տէ օ ար ձա նագ -
րու թե ան մատ չե լի դառ նա լուն հետ ու 
որ պէս հե տե ւանք, թէ՛ որ պէս կա ռու ցո -
ղա կան ո ճ՝ վա ւե րագ րա կա նի յա րա չա -
փե րը հրմշտ կող, թէ՛ որ պէս զգու շա- 
 ցում՝ Մեծ եղ բօր ձեռք ան ցած CCTV 4ի 
ա մէ նու րեք հս կող ներ կա յու թե ան մա -
սին, ա նոր ար ձա նագ րե լու ու ար ձա -
նագ րո ւա ծը պա հե լու կա րո ղու թե ան ու 
կա րո ղա կա նու թե ան դէմ յան դի ման5։  

1 «Ա մէն մարդ կը խոր հի որ traumaն (հո գե խո ցը) 
ար խիւ կը պա հան ջէ... ար խի ւը ի նքն է նոյն  այն 
հո գե խո ցը, զոր ան կը փոր ձէ լու ծել», առ նո ւած 
Rebecca Comayի Lost in the Archives (Ար խիւ նե -
րուն մէջ կոր սո ւած) հա տո րի յա ռա ջա բա նէն, 
Alphabet City, Թո րոն թօ, 2002։

2 Մարկ Նշա նե ան, Which Archive for the Survivor 
(Ո ՞ր ար խի ւը վե րապ րո ղին հա մար), SALT մշա -
կու թային հիմ նար կի Ղա լա թի ոյ մաս նա ճիւ ղին 
(Իս թան պուլ) կազ մա կեր պած “Empty Fields” 
(Դա տարկ դաշ տեր) ա նու նը կրող ցու ցա հան դէ -
սի ծի րէն ներս հե ռա կայ դրու թե ամբ վի տէ օ դա -
սա խօ սու թիւն։ Տե՛ս https://saltonline.org/en/1400/ 
talk-marc-nichanian-which-archive-for-the-
survivor.  
3 Ժաք Տե ռի տա, Mal d’archive, Edition Galilée, 
Փա րիզ, 1995։ Հա տո րին ան գլե րէն թարգ մա նու -
թիւ նը կը կո չո ւի Archive Fever։ Հայե րէն թարգ -
մա նու թիւն չկայ։ Հոս ա նոր պայ մա նա կա նօ րէն 
կու տանք Ար խի ւախտ ա նու նը։
4 CCTV կր ճա տումն է Closed-Circuit Televisionի, 
որ կը յատ կան շո ւի ի րար կա պո ւած ու կեդ րո նէ 
մը ղե կա վա րո ւող տե սախ ցիկ նե րու ցան ցով։ 
5 Ա մէ նուրեք հս կող վի տէ օ-քա մե րանե րու  մա սին 
ա ռա ջին ան դրա դարձ կա տա րող ա րո ւես տա գէ -
տը ե ղած է Julia Scher։ Ա նոր մա սին ակ նար կը 
տե՛ս այս տեղ՝ https://www.phaidon.com/agenda/art 
/articles/2020/january/30/do-you-know-about-julia-
scher-the-original-surveillance-artist/։

ԳԱՂՏՆԱԶԵՐԾՈՒՄԸ
Հ ՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ
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2000ա կան նե րէն աս դին սա կայն, 
Տե ռի տայի Mal d’Archiveի հրա տա րա -
կու թե նէն ե տք, ար խի ւի խնդ րա կա նա -
ցումն էր ի նք նին, որ մուտք կը գոր ծէր 
ա րո ւես տի ո լորտ6։  

Մեծ գաղտ նիք մը չէ նաեւ, որ վեր -
ջին յի սուն տա րի նե րուն թան գա րան -
նե րը դադ րած են տի րող մշա կոյթ նե րու 
գլուխ գոր ծոց ներ ցու ցադ րե լու ծա ռա-
յող տա րածք ներ ըլ  լա լէ, որ պէս հե տե -
ւանք՝ ցու ցա հան դէս ներ հա մադ րող 
խնա մա կալ նե րու տո ւած ո րո շում նե -
րուն ու ա ռած քայ լե րուն. խնա մա կա -
լային (curatorial) ա րարք ներ, ո րոնք 
հիմ նո վին խախ տած են թան գա րան նե -
րու նախ կին այդ հան գա ման քը։  

Այս օ րե րուն, այդ տա րածք նե րը կը 
հան դի սա նան շատ ա ւե լի կեն դա նի ու 
կեն սու նակ  վայ րեր, ո ւր գոր ծեր կու 
գան սկ սիլ, զար գա նալ, ի րենք զի րենք 
հար ցաքն նել, շր ջա պա տի հար ցե րուն 
մի ջամ տել, զա նոնք խնդ րա կա նաց նել, 
լու ծում նե րու տեղ նոր հար ցեր յա րու -
ցա նել, ե ղած նե րը բար դաց նել, փո խա -
նակ ծա ռայե լու որ պէս վայ րեր, ո ւր կը 

կազ մա կեր պո ւին լրու մի հա սած գլուխ 
գոր ծոց նե րու ցուց/ա/ հան դէս ներ։  

Իսկ Մեծ եղ բայր նե րու ա ռա տու- 
 թե ան եւ այո-ո չե րու շտե մա րան նե րու 
գե րիշ խա նու թե ան այս օ րե րուն, ար խի -
ւի ու ար խի ւաց ման ար ժա նա նա լու չա -
փա նիշ նե րը, բա րե ա ցա կամ կամ չա րա- 
 գու շակ, ան հե թեթ չա փե րու հա սած են 
ու մոռ նա լը մոռ ցած, մէկ քայ լով՝ յանձ -
նը ւած ե նք Պոտ ռի յա րի նա խա տե սած 
«ecstasy of communication »ին (հա ղոր -
դակ ցու թե ան յափշ տա կու թիւ նը)7։ 

 Պէտք չէ մոռ նալ, որ Տե ռի տայի ա -
պա կա ռու ցու մը ա րո ւես տի աշ խար հի 
հար ցադ րում նե րէն ներս մուտք գոր -
ծած էր ար դէն ո ւթ սու նա կան նե րէն ըս-
կ ըսե ալ, Mal d’archiveէն ա ռաջ, յատ- 
 կա պէս կա տա րո ղա կան տե սագ րու - 
թե ան (performance video) ու յ ղա ցա -
կան ա րո ւես տի դաշ տե րէն ներս եւ հոն 
բե ղուն հող գտած։ 

(Ը րածս հոս չա փա զանց ան բա ւա -
րար յետ նաշ խարհ մը ու րո ւագ ծել ե -

6 Տե՛ս How the Art World Caught Archive Fever 
(Ա րո ւես տի աշ խար հը ի նչ պէ՛ս բռ նո ւե ցաւ ար խի -
ւախ տով)  գ րու թիւ նը Artspaceի կայ քէ ջին վրայ, 
յու նո ւար 22, 2014  
https://www.artspace.com/magazine/art_101/art_
market/the_art_worlds_love_affair_with_archives
-51976։ « Լու սան կար չու թե ան մի ջազ գային կեդ -
րո նին մէջ (International Center of Photography) 
Okwui Enwezorի 2008ին կազ մա կեր պած գրգ ռիչ 
ցու ցա հան դէ սը, որ կը կո չո ւէր «Ար խի ւախտ՝ 
փաս տա թուղ թի գոր ծա ծու թիւ նը ժա մա նա կա կից 
ա րո ւես տի մէջ» (ո րուն վեր նա գի րը կը յ ղո ւէր 
Ժաք Տե ռի տայի 1995ի գիր քին՝ Ար խի ւախտ), կը 
բե րէր բազ մա թիւ ա րո ւես տա գէտ նե րու օ րի նակ -
նե րը, ո րոնք ար խի ւային նիւ թեր կ՚օգ տա գոր ծեն 
ի րենց գոր ծե րուն մէջ։ Պատ մա կան այս ցու ցա -
հան դէ սին կը մասն կա ցէ ին Glenn Ligonի, Tho- 
mas Ruffի, Andy Warholի, Stan Douglasի եւ 
Robert Morrisի նման ա րո ւես տա գէտ ներ։

7 « Խայ տա ռա կու թիւ նը (obscenity) կը սկ սի ե րբ 
այ լեւս չկայ ո՛չ մէկ ներ կա յա ցում, ո ՛չ մէկ բեմ, ո ՛չ 
մէկ թատ րոն, ո ՛չ մէկ խաբ կանք, ե րբ ա մէն բան 
կը դառ նայ ան մի ջա կա նօ րէն թա փան ցիկ, տե սա -
նե լի, տե ղե կու թե ան ու հա ղոր դակ ցու թե ան հում 
ու ա նո ղո քե լի լոյ սին են թար կո ւած։ Կը դադ րինք 
մաս նա կից ըլ լա լէ օ տա րու մի տ րամին, այլ կը գըտ- 
 նը ւինք հա ղոր դակ ցու թե ան յափշ տա կու թե ան 
մէջ (we no longer partake of the drama of aliena- 
tion, but are in the ecstasy of communication)», 
Jean Baudrillard, “The Ecstasy of Communication” 
փոր ձագ րու թե նէն, ա ռա ջին ան գամ ան գլե րէ նով 
լոյս տե սած 1983ին Hal Fosterի խմ բագ րած դա -
րա դար ձիկ հա տո րին մէջ, որ կը կո չո ւի The Anti-
Aesthetic, Essays on Postmodern Culture (Հա կա- 
գե ղա գի տա կա նը՝ Փոր ձագ րու թիւն ներ յետ-ար դի -
ա կան մշա կոյ թի շուրջ), էջ 130։ Փոր ձագ րու թիւ նը 
1987ին հա ւա քո ւած է L’autre par lui-même խո -
րագ րով հա տո րին մէջ ֆրան սե րէն, Editions 
Galilée, Փա րիզ։ Հա տո րը ան գլե րէ նով  լոյս տե -
սած է Semiotext(e)ի մօտ տա րի մը ե տք, Լոս Ան -
ճե լոս, The Ecstasy of Communication խո րագ րով։



ԹԻՒ 2–3  2021

199   |   ԲԱԳԻՆ

ղաւ, ան գամ մը ե ւս դի տել տա լու հա - 
մար, որ առ հա սա րակ ըն դու նո ւած եւ 
ա մէ նու րեք չա փա նիշ դար ձած այդ մօ -
տե ցում նե րը հայ կա կան Սփիւռ քի ներ -
քին զրոյց նե րուն մաս չեն կազ մեր, 
հա կա ռակ ա նոր բնակ չու թե ան ըստ- 
ւար մա սին Ա րեւ մուտ քի ա րո ւես տի եւ 
մտա ւո րա կան կեդ րոն նե րը փո խադ րը -
ւած ըլ  լա լուն։ Մինչ Ա րեւ մուտ քի մէջ, 
ա րո ւես տի մօ տե ցում նե րուն մէջ յա -
ճախ տի րա կան են մարք սիստ՝ ձա խա -
կող մե ա նի մի տող կողմ նո րո շում ներ, 
հայ կա կա նին մէջ կը յա մե նան ու գե -
րիշ խող կը մնան նա խադ րա մա տի րա -
կան չա փա նիշ ներ։ Հան րա պե տու թիւ- 
 նը իր կար գին ի նքն իր հար ցե րը ու նի, 
ո ւր կը կար ծեմ որ Սո վե տի գրաքն նու -
թե նէն ա զա տագ րո ւիլն ու ա զատ շու -
կան մէ կը միւ սին հետ կը շփո թո ւին եւ 
տա կա ւին չեն գի տեր ի ՞նչ ը նել ձեռք 
ձգո ւած ա զա տու թե ան հետ)։  

 
* * * 

Ու ր կէ՞ մուտք գոր ծել ա րո ւես տի այս 
աշ խար հէն ներս եւ ի ՞նչ ը նել հոն։  
 

00:13:40 – 00:13:588 

«... հրա ւի րո ւած ե նք կա տա րե -
լու ան դրա դարձ մը ար խի ւին 
վրայ՝ ե զա կի դէպ քի մը ա ռի -
թով... ար խի ւի մը թան գա րա -
նային ցու ցադ րու թիւ նը։ Ար խի- 
 ւը մտած է թան գա րան»։ 

 Նե րա ծա կա նի պար բե րու թե ան նը-
ման, այս մէջ բե րումն ալ կու գայ Մարկ 
Նշա նե ա նէն, որ 2016ին հրա ւի րո ւած 
էր Պոլ սոյ SALT հիմ նար կին կող մէ 
«Empty Fields»՝ (« Դա տարկ  դաշ տեր»)9 

8 Վայր կե ան նե րը կը յ ղո ւին Մարկ Նշա նե ա նի 
դա սա խօ սու թե ան տե սագ րու թե ան՝ Marc 
Nichanian: Which archive for the survivor?  
https://www.youtube.com/watch?v=h5LVUJ9W_DA
&t=2s։

9 Ցու ցա հան դէ սի գր քոյ կը կը բա ցատ րէ, թէ 
2015ին, ե րբ սկ սեր են American Board of 
Commissioners for Foreign Missionsի (ABCFM) 
ըն դար ձակ ար խիւ նե րու դա սա կար գու մի աշ խա -
տանք նե րը, ի նչ կը վե րա բե րի այդ կազ մա կեր -
պու թե ան Օս մա նե ան կայս րու թե նէն ներս ծա- 
 ւա լած գոր ծու նէ ու թե ան, յա րա բե րու թիւն նե րուն, 
ե ւայլն, զա նա զան փաս տա թուղ թե րու մէջ ի յայտ 
կու գան տե ղե կու թե ան բաց ձգո ւած, պա րապ 
մնա ցած տո ղեր կամ ստո րա բա ժին ներ, տե ղե կա -
դաշ տեր, ո րոնք  հիմ նա կա նա պէս կը վե րա բե րին 
ա րեւմ տա հա յու թե ան ու մա սամբ նաեւ յու նա -
խօս հա մայնք նե րու, ո րոնք ե ղած է ին կայս րու- 
 թե ան եր կայն քին վրայ այդ կազ մա կեր պու թե ան 
մա տու ցած ծա ռա յու թիւն նե րու հիմ նա կան նը-
պաս տըն կալ նե րը։ “Certain archival absences 
bear the traces of Aghed [The Catastrophe], 1915. 
(«Ար խի ւային ո րոշ բաց թո ղում ներ կը կրեն Ա ղէ -
տի՝ 1915ի հետ քե րը»), կը նշէ գր քոյ կը (էջ 4) ու ա -
պա՝ “The exhibition takes the archive’s empty 
fields as its structuring guidelines and suggests 
that they stand for markers of ontological and 
epistemological areas of study left blank by the 
effects of the catastrophe” (« Ցու ցա հան դէ սը ար -
խի ւին դա տարկ ձգո ւած տե ղե կա դաշ տե րը կ՚որ -
դեգ րէ որ պէս կա ռու ցային ու ղե նիշ ներ ու կ՚ա - 
ռա ջար կէ, որ ա նոնք կը գոր ծեն որ պէս է ա բա նա -
կան եւ ի մա ցա բա նա կան ո սում նա սի րու թե ան 
դաշ տեր յատ կան շող նշիչ ներ, ո րոնք խո պան մը-
նա ցած են Ա ղէ տի հե տե ւան քով»)։ Կը շա րու նա -
կենք գր քոյ կի մուտ քի բաժ նէն քա ղո ւած քը. « Դա- 
 տարկ դաշ տե րը ա ռա ջին ցու ցա հան դէսն է որ կը 
հե տաքրք րո ւի ABCFMի, Օս մա նե ան կայս րու- 
 թե ան ու Թուր քի ոյ մէջ բո ղո քա կան մի սի ո նա րա -
կան գոր ծու նէ ու թե ան ար խիւ նե րով։ Ծրա գի րը ի -
րա գոր ծո ւած է գոր ծակ ցու թե ամբ SALTի, որ կ՚ի- 
 րա կանաց նէ ար խի ւը ցու ցա կագ րե լու ու թո ւայ -
նաց նե լու աշ խա տան քը, եւ Թուր քի ոյ մէջ ա մե րի -
կե ան հե տա զօ տա կան հիմ նար կին (American 
Research Institute in Turkey (ARIT)), որ կը հան -
դի սա նայ ար խի ւին խնա մա տա րը։ 2014ին 
SALTը Մա րի ան նա Յով հան նի սե ա նին կը դի մէր 
որ պէս զի ան օգ նէ բազ մա լե զու այս ար խի ւի դա -
սա կար գու մի գոր ծին, որ մէ ե տք ա նոր կը յանձ -
նա րա րէր կազ մա կեր պել ցու ցա հան դէս մը, որ 
խորհր դա ծէր տրա մադ րու թե ան տակ գտ նո ւող 
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ցու ցա հան դէ սին փի լի սո փա յա կան իր 
մի ջամ տու թիւ նը բե րե լու, գոր ծը ամ -
բող ջաց նե լու հո լո վոյ թին մաս կազ մե -
լու հա մար։ 

 Վեր լու ծու մը պի տի սկ սի ու րեմն 
ցու ցա հան դէ սի նա խադ րե ա լէն, ո րով -
հե տեւ հոն թան գա րան-խ նա մա կալ-
արո ւեստ-ար խիւ տա րած քին վրայ 
խանգա րում մը կը պա տա հի։ Ե զա կի 
դէպք մը՝ ի նչ պէս կ՚ը սէ Մարկ.   

«Ի՞նչ կը պա տա հի ե րբ ար խի ւը կը 
մտ նէ թան գա րան։ Կը չա փո ւի՞ ա րո ւես -
տին։ Իր կար գին կը վե րա ծո ւի ա րո ւես -
տի՞։ Ան կա րե լի բան։ Ու րեմն ի ՞նչ է կա - 
տա րո ւա ծը։ Ար խի ւի եւ ա րո ւես տի մի -
ջեւ սահ մա՞նն է ար դե օք, որ կը դառ նայ 
պղ տոր։ Բայց չէ ինք գի տէր ի սկ, թէ եր -
կու քին մի ջեւ սահ ման մը կար, այ -
սինքն հա սա րա կաց գիծ մը, թէ կուզ 
բա ժա նող ու բաշ խող, թէ կուզ սահ մա -
նող ու սահ մա նադ րող10։  

Ինչ է այդ խան գա րու մը։ Վե րեւ յի -
շած ա րո ւես տի շար ժում նե րուս ու ո ճե -
րուս մէջ11 ա րո ւես տա գէտն է հե ղի նա - 
կը, հե տե ւա բար ա րո ւեստն է որ պէս 
ար խիւ թան գա րան մտ նո ղը։ Փրոֆ. 
Յով հան նէս Մա նի սա ճե ան սա կայն 
արո ւես տա գէտ չէր։ Հայ-գեր ման ծա -
գու մով այս գիտ նա կա նը օ րին ո րոշ 
հռչակ ու նե ցած է որ պէս բու սա բան ու 
պաշ տօ նա վա րած Մար զո ւա նի Ա մե - 

րի կե ան գո լէ ճը12։ Դա հի ճի ճի րան նե րէն 
հա զիւ ճո ղոպ րած՝ վե րա դար ձեր էր գո -
լէ ճի ա մայի շէն քը13 ու ա նոր բոյ սե րու 
հա ւա քա ծոյին գրա ցու ցա կը պատ րաս -
տեր։ Այս նա խա ձեռ նու թիւ նը կը թո ւի 
ի րա կա նու թե նէն կտ րո ւած՝ գրե թէ խե -
լա գար նա խա ձեռ նու թիւն մը, ար խի ւա- 
գ րո ղի մե քե նա յա ցած աշ խա տանք, ա -
ռանց ո րե ւէ ստեղ ծա գոր ծա կան նա -
խադ րե ա լի։ 

SALTի սրահ նե րուն մէջ ցու ցադըր -
ւա ծը խնա մա կա լին՝ Մա րի ան նա Յով -
հան նի սե ա նի հա մադ րա կան աշ խա- 
 տան քին ար դիւնքն է։ Նշա նե ան կը մէջ- 
 բե րէ Յով հան նի սե ա նի հե տե ւե ալ տո ղը 
որ պէս գիւտ, զայն վերց նե լով ցու ցա -
հան դէ սի գր քոյ կի 5րդ գլու խէն, էջ 33. 
«Այս պէս, Փրոֆ. Մա նի սա ճե ա նի խնա -
մա կա լա կան այս վեր ջին ա րար քը պի -
տի դառ նար իր ա ռա ջին ար խի ւային 
ա րար քը»։ Այո, սա կայն ար խի ւին դէմ 
յան դի ման կը գտ նո ւինք թան գա րա նին 
մէջ։  

Պահ մը կայ ու րեմն, ճշգ րիտ պահ 
մը, որ մէ ե տք ար խի ւը կը դառ նայ ա ր -
ւեստ։  

Այս է Մար կին բա ցած ծրա րը։  
 
 

պա րու նա կու թե ան ժա մա նա կա կից մի ջամ տու -
թե ան վրայ (that reflects on the contemporary 
agency of the available content)»։ Գր քոյ կը տրա -
մադ րե լի է  https://saltonline.org/media/files/empty 
-fields_exhibition-pamphlet-1.pdf յ ղու մով։
10 Մարկ Նշա նե ան՝ Պատ կեր պա տում պատ մու -
թիւն, Հա տոր 2. Մր ցակ ցու թիւն ներ, Ե րե ւան, Յով- 
 հան նի սե ան Ի նս տի տուտ, 2016, էջ 21։
11 Ա նուն նե րուն հա մար տե՛ս ծա նօթ. թիւ 6։

12 Anatolia Collegeը Մար զո ւան հաս տա տո ւած 
էր ա մե րի կա ցի մի սի ո նար նե րու կող մէ, 1886ին։ 
Ու սում նա կան ծրա գի րը կը բաղ կա նար չորս 
տարո ւան գո լէ ճի ծրա գի րէ եւ ու սա նո ղու թիւն ու 
ան ձնա կազմ բաղ կա ցած է ին մեծ մա սամբ հայե -
րէ։ Ա նոր ա մե նէն նշա նա ւոր ու սա նո ղը ե ղած է 
Մի սաք Մե ծա րենց։ 1915ին կը փա կո ւի, սա կայն 
շէն քը կը խնայո ւի։ 1924ին կը վե րա հաս տա տու ի 
Յու նաս տան։ Տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Anatolia_College_in_Merzifon։ 
13 Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու պա տե րազմ մտ նե լէ 
ե տք, հաս տա տու թե ան ա մե րի կա ցի խնա մա կալ -
նե րը չէ ին կր նար շա րու նա կել մնալ հոն։
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Հասկ ցանք որ վճ ռա կան պա հը 
այն մէկն էր, ե րբ Մա նի սա ճե ան 
յա ճա խան քէ հա լա ծո ւած սե ւե -
ռու մով մը լծո ւեր էր ցու ցակ 
պատ րաս տե լու գոր ծին հա ւա -
քա ծոյի մը հա մար, որ եր բեք 
այ լեւս պի տի չցու ցադ րո ւէր։ 
Հասկ ցանք որ վճ ռա կա նը այդ 
վճ ռա կան պա հուն մէջ ոչ թէ ա -
նոր պա րու նա կու թիւնն էր, այլ 
ա րար քը, ա րարք մը որ պի տի 
փո խէր ի նք նիր ա րար քի բնոյ -
թը, կամ փո փո խո ւող բնոյ թը ա -
րար քին խնա մա կա լա կա նէն դէ- 
 պի ար խի ւայի նի։ Ճիշդ այդ ա -
րար քի բնոյ թի փո փո խու թիւնն 
է որ ցու ցադ րո ւած էր ձեր ցու -
ցաս րա հի պա տե րուն վրան շը-
նոր հիւ Մա րի ան նա Յով հան- 
 նի սե ա նի կա տա րած խնա մա -
կա լա կան աշ խա տան քին ու 
SALTի կող մէ հիւ րըն կա լու մին։ 
Ճիշդ այդ ա րար քի բնոյ թի փո -
փո խու թիւնն է որ կը հրամ ցո ւի 
հան դի սա տե սի նայո ւած քին։ 
Ար խիւն է որ ու նինք այս տեղ իր 
յայտ նու թե ան, իր ե րե ւու մի պա -
հուն։ Պա տե րուն վրայ մեր տե -
սա ծը ու րեմն բնա գի տու թե ան 
ցու ցա կ մը չէ, այլ ցու ցա կը ար -
դէն ի սկ վե րա ծուած ար խի ւի։ 
Ար խի ւի վե րա ծո ւած էր գրո ւե -
լու ի սկ պա հուն՝ շա րադ րու մի, 
կազ մա ւոր ման պա հուն։ Այն -
պէս որ ար խի ւային բնոյ թը, 
պա տե րուն վրայ ցու ցադ րո ւա -
ծը չի գար այդ ցու ցա կին Ame-

rican Board of Com- missioners 
for Foreign Missions-ի ար խի ւին 
մէջ հա րիւր տա րի ե տք գտ նը -
ւած ըլ լա լու հան գա ման քէն, պա - 
տա հած եր կու տա րի ա ռաջ։ 
Ար խի ւային բնոյ թը հոն էր ար -
դէն ի սկզ բա նէ։ Ար խիւ-դար -
ձած-ցու ցա կը ի նքն իր մէջ ար- 
 ձա նագ րած էր Ա ղէ տը այն պա -
հէն ի սկ ե րբ կը յ ղա ցո ւէր ու կը 
սկզբ նա ւո րո ւէր։ Ա սի կա ան -
խու սա փե լի պայ մանն էր հաս-
կը նա լու հա մար այն, ի նչ կո չե ցի 
ցու ցա հան դէ սին ե զա կի դէպ քը։ 
Ար խի ւը իբ րեւ այդ է որ մուտք 
կը գոր ծէր թան գա րան, ի նչ որ 
կը նշա նա կէ թէ ան ի նքն ի րեն 
հա մար ա ռա ջա ցու ցած էր տա -
րա ծու թե ան մէջ տե սա նե լի ու -
թիւն մը, ի նք զինք հրամ ցու ցած  
ժա մա նա կա կից տե սո ղու թե ան 
եւ այդ ը նե լով պատ ճառ դար -
ձած որ Ա ղէ տը պատ կե րին ե -
տեւ փալփ լի ու փայ լա տա կէ։ 

Ն շա նե ան ե զա կի այս դէպ քին զու -
գա հե ռը կը տես նէ Յա կոբ Օ շա կա նի 
Հա մա պատ կե րով կա տա րա ծին մէջ, 
ուր 10 հա տո րի 5000 է ջե րուն վրայ ան 
գրի կ՚առ նէր ա րեւմ տա հայ գրա կա նու -
թե ան 1915ին կանգ ա ռած ո դի սա կա նի 
պատ մու թիւ նը, կը ցու ցա կագ րէր ու 
մա ղէ կ՚անցը նէր ա նոր բո լոր գրող ներն 
ու գոր ծե րը, եւ ա նոր կու տար Հա մա -
պատ կեր ա րեւմ տա հայ գրա կա նու- 
 թե ան խո րա գի րը։ Այ սինքն կը կա տա -
րէր նոյն տե սա կի ա րարք մը ի նչ պէս 
Մա նի սա ճե ան ու պատ կե րը կը զե տե -
ղէր խո րագ րին ի սկ մէջ. ար խի ւային 
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աշ խա տանք մը, զոր մե զի ցոյց կ՚ու զէ 
տալ որ պէս համ/ա/ պատ կեր։ 
 

00:50:37 – 00:51:14 

Ե զա կի կը դառ նայ մի այն ե թէ 
կա րե նանք ար խի ւային պատ -
կեր նե րուն մէջ, բո լոր ար խի -
ւային պատ կեր նե րուն, պատ- 
 կեր-դար ձած-ար խի ւին մէջ տես- 
 նել ներ կա յու թիւնն ու բա ցա կա -
յու թիւ նը վե րապ րո ղին, հա լա -
ծող պատ կե րը վե րապ րո ղին։ 
Ե զա կի կը դառ նայ ե թէ ա մէն 
ան գամ որ պատ կե րին մէ ջէն, 
լու սան կար չա կան պատ կե րին 
ե տին ու ան դին կա րե նանք վե -
րապ րիլ այն պա հը, ե րբ խնա -
մա կա լը կը վե րա ծո ւի ար խի- 
 ւաց նո ղի։ Այս էր դա սա խօ սու -
թիւնս։  

Ու րեմն ի ՞նչ կը թե լադ րէ Նշա նե ա նի 
մատ նան շած ե զա կի ու թիւ նը եւ ին չո՞ւ 
50 վայր կե ան ե տք, ներ կա յաց ման վեր -
ջա ւո րու թե ան, զայն կը շր ջէ գլ խի վայր։ 

 Թե լադ րու թիւ նը յս տակ է։ Ցու ցա -
հան դէ սը հա մադ րող խնա մա կա լին գիւ - 
տը, որ կ՚ը սէր թէ Մա նի սա ճե ա նի վեր -
ջին խնա մա կա լա կան ա րար քը պի տի 
դառ նար իր ա ռա ջին ար խի ւային ա -
րար քը, ամ բող ջա նա լու հա մար պէտք 
ու նի տե սա բա նին, փի լի սո փային բե րե -
լիք մի ջամ տու թե ան, պէտք ու նի ա նոր 
բե րե լիք մտա ծու մի բո վէն ան ցնե լու։ 
Ար խի ւը կայ ա ռա ջին պա հէն։ Սա կայն 
թան գա րան մուտքն է, որ որ պէս ե զա -
կի ա րարք ար խի ւը կը վե րա ծէ հա լա -
ծող պատ կե րին, ո ւր կու գայ յայտ նո ւիլ 

ու ա նյայ տա նալ մի ա ժա մա նակ վե -
րապ րո ղը։ Ա սոր կ՚ակ նար կէ Նշա նե ան, 
ե րբ կ՚ը սէ՝ այս էր դա սա խօ սու թիւնս։ 
Ար խի ւը գլ խի վայր կը շր ջո ւի դառ նա լու 
հա մար պատ կեր եւ ցու ցադ րո ւե լու որ -
պէս այդ՝ թան գա րա նի պա տե րուն վը-
րայ։ Այն պէս որ ցու ցա հան դէ սի ծի րէն 
ներս կազ մա կեր պո ւած դա սա խօ սու -
թիւնն ու հրա ւէ րը մաս կը կազ մեն ցու -
ցա հան դէ սին որ պէս կեն դա նի գործ, 
ա նոր մտա ծու մի, ծա ւալ ման ու ամ բող -
ջաց ման ա րա րու մին։ Ա ռանց այդ մի -
ջամ տու թե ան, ար խի ւի թան գա րան 
մուտ քի լրիւ տա րո ղու թիւ նը ե րե ւան 
պի տի չգար։ Նշա նե ան հոն ցու ցադըր -
ւա ծը կը վեր բե րէ որ պէս պատ կեր, ո ւր 
վե րապ րո ղը կու գայ յայտ նո ւիլ ու ա ն- 
յայ տա նալ։ Ան է որ կը հս կէ թան գա րա -
նի պա տե րէն։  

Ա րո ւես տը պէտք ու նի այդ մի ջամը -
տու թե ան, որ պէս զի ի նք իր կար գին 
մտա ծէ։  

Ա ւելց նենք որ այ սօր ա րո ւես տի ու -
սուց ման ա ռաջ նա կարգ ծրա գիր նե րը 
նոյն քան եւ ա ւե լի պա հեր կը տրա մադ -
րեն ու սա նող նե րու գոր ծե րուն ի նքն/ա/ -
վեր լուծ ման եւ ի նքն/ա/քն նարկ ման՝ որ- 
 քան աշ խա տա նո ցայի նին։  
 

00։11։26 – 00:12:12 

Ո՞ր ար խի ւը վե րապ րո ղին հա -
մար։ Այո, ո ՞ր ար խի ւը։ Վկա յու -
թիւն նե րու հա ւա քա ծո՞յ մը գու - 
ցէ ա մե րի կե ան հա մալ սա րա նի 
մը դա րան նե րուն վրայ, լու սա-
ն կար նե րու հա ւա քա ծո՞յ մը, դի -
ւա նա գի տա կան ար խիւ նե րու 
մէջ մե զի հա մար պահ դրո ւած 
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փաս տա թուղ թե՞ր, կա՞մ դա հիճ -
նե րու եւ վկա նե րու յու շե րը, ո -
րոնք կը սպա սեն պատ մա բա նի 
աշ խա տան քին։  

Այո, ո ՞ր ար խի ւը վե րապ րո -
ղին հա մար, ե րբ ար խի ւաց ման 
կա րո ղա կա նու թիւնն է որ զիս 
կը զր կէ են թա կայ ըլ լա լու կա րո -
ղու թե նէն։ Ե թէ ա նոր պատ ճա -
ռով դա տա պար տո ւած եմ վե ր- 
ապ րող ըլ լա լու առ յա ւէտ։ 

Traumaն հայե րէ նով թարգ մա նե -
ցինք որ պէս հո գե խոց, սա կայն այդ եզ -
րը ան բա ւա րար է։ Traumaն յս տակ 
դէպ քի մը պա հուն՝ թո ւա կա նին, վայ -
րին, պա տա հա րին կը յ ղո ւի, են թա կայի 
ան ցե ա լին մէջ հո գին խո ցող դէպ քի մը 
կամ դէպ քե րու, ճա կա տագ րա կան ցըն -
ցու մային այն պա հուն կամ պա հե րուն, 
ո րոնք դէպ քի հո րի զոն մը կը կազ մեն 
եւ որ ապ րո ղը կը դարձ նեն վե րապ րող, 
ան որ պատ կե րին ե տին պի տի յայտ նը-
ւի ու ա նյայ տա նայ, ի նչ պէս կ՚ը սէ Մարկ։ 
Բայց ո ՞ր պատ կե րին ե տին եւ ճիշդ ո ՞վ 
է հոն կէ նայո ղը, նայո ւած քը ո րո՞ւն 
վրայ կը սե ւե ռէ, մե՞ր վրայ։ Ճիշդ ո ՞ր 
ժա մա նա կէն կը նայի ե րբ ներ կայի ու 
ան ցե ա լի պահն ու պա տա հա րի ժա մա -
նա կային տա րածք նե րը կորսն ցու ցած 
են այ լեւս ի րենց չա փո րո շիչ եզ րե րը։  
Ի՞նչ կը տես նէ, ո՞վ է իր տե սած մեն քը, 
իսկ մեր տե սա ծը իր ալ տե սան կիւ նէն 
տես նո ւա՞ծն է ։ 

 Հոս, դա սա խօ սու թե ան այս պա -
հուն, Նշա նե ան փա կա գիծ կը բա նայ, 
բո լո րո վին ան ձնա կան փա կա գիծ մը ու 
կը խօ սի մօր մա սին, իր մօր, ա նոր վե -
րապ րող դառ նա լուն, եւ կու տայ զինք 

ցկե անս վե րապ րող դար ձու ցած դէպ -
քին պատ մու թիւ նը։ Խօս քը traumaին 
մա սին է, որ մէ ե տք կր կին հարց պի տի 
տայ՝ ու րեմն ո ՞ր ար խի ւը վե րապ րո ղին 
հա մար, ի նչ որ հոս հար ցում մը չէ այ -
լեւս, այլ ա ղա ղակ մը։ 

 Վե րապ րո ղը, որ շունչ շուն չի ե տե -
ւէ կը քա շէ բայց չի շն չեր, ի նքն ի րեն 
դուր սէն կը նայի, սա կայն չի ճանչ նար 
ի նք զինք։ Ար խի ւը ճիշդ ի ՞նչ լու ծում կըր -
նայ բե րել ա նոր, ի ՞նչ դար ման։  

Ա ռա ջին ան գա մը չէ, որ Մարկ այս 
տա րա զում նե րը կը մտա ծէ գրա կա նու -
թե ան ու կեր պա րո ւես տի բնա բան նե -
րուն ը նդ մէ ջէն։ Հոս, սա կայն, հա յուն եւ 
հայե րէ նին փոր ձա ռու թե նէն ե կածն է, 
որ կը տե ղադ րէ օ տա րի աչ քին առ ջեւ 
ար խի ւին ա րո ւես տի վե րա ծո ւե լու պա -
հուն ի սկ։ Հար ցե րը ա նոնց առ ջեւ է, որ 
կը դրո ւին։ Հոն կէ կը հար ցաքն նէ ան օ -
տա րը։ 

Կ ՚ուղ ղո ւին նաեւ մե զի, որ պէս ան -
հատ ու հա ւա քա կա նու թիւն որ չի կար -
դար այ լեւս կամ չէ կար դա ցած եր բեք 
Յա կոբ Օ շա կան, ան որ կա նու խէն սկը -
սած էր մտա ծու մի այդ աշ խա տան քին, 
հար ցե րը բե րած ա րո ւես տի բնա գա -
ւառ։ Այս է պատ ճա ռը, որ Ա ղէ տը գա լի -
քին յա տուկ ծած կա նունն է ։ 

«Իսկ հի մա, ը սեմ որ Ա ղէ տը գաղտ -
նի բառ մըն է դէպ քին հա մար, ի շարս 
այլ պատ ճառ նե րու ա նոր հա մար նաեւ, 
որ Յա կոբ Օ շա կա նի գոր ծը եր բեք կար -
դա ցո ւած չէ։ Ար դե օ՞ք հաս ցէ ագ րո ւած 
էր ան հայ ըն թեր ցո ղին։ Հաս ցէ ագը ր -
ւած էր գու ցէ հա մա՞յն աշ խար հին, քա -
ղա քա կիրթ մարդ կու թե ա՞ն։ Չեմ գի տեր։ 
«Եր բեք կար դա ցո ւած չէ»ն հոս ը սել կ՚ու - 
զէ թէ եր բեք ար ժե ւո րո ւած չէ որ պէս Ա -
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ղէ տին մե զի հա մար վե րա ծո ւի լը ընթեր - 
ցու մի հո րի զո նի, մե զի որ պէս հայեր, 
որ պէս բա րե ա ցա կամ մար դիկ»14։ 

* * * 

Օ տա րը ե զա կի չէ։ Հայն է, որ իր ե րե ւա -
կա յա կա նի ե զա կի էն կը ներ կա յա նայ 
յոգ նա կի օ տա րին։ Ձեռ նար կը տե ղի 
կ՚ու նե նայ Պոլ սոյ պատ մա կան Պանք 
Օ թո մա նի շէն քի պա տե րէն ներս, ո ւր ե -
կած է հաս տա տո ւիլ SALT հիմ նար կի 
Ղա լա թի ոյ մաս նա ճիւ ղը։ Հոն է, որ Մա -
նի սա ճե ա նի ար խի ւը կը դառ նայ ա ր -
ւեստ, Մա րի ան նա  Յով հան նի սե ա նի 
խնա մա կա լու թե ան ներ քոյ եւ հոն է, 
ուր կը հն չէ Մար կի դա սա խօ սու թիւ նը 
(թէ կու զեւ հե ռա կայ ձե ւով՝ սքայ փի մի -
ջամ տու թե ամբ)։ Ու րեմն ի նչ պէ՞ս նայիլ 
թուր քին։ Ո ՞վ տես նել հոն։ Լոկ օ տա՞ր մը 
այլ օ տար նե րու շար քին, կամ «ե զա կի -
աց նող»ը ի նք նին։ 

 Վե րապ րող, վկա յու թիւն, վկայ, 
վկա ներ ո րոնք ան կա րող են վկայե լու, 
ար խիւ, յուշ, յի շո ղու թիւն։ Յի շո ղու- 
 թե ան ա ղէ տը։ Վե րապ րո ղին ար խի ւը։ 
Ար խի ւա ցու մի  գոր ծո ղու թե ան բե րած 
խա բու սիկ խաբ կան քը։ Այ սինքն բո լոր 
այն հար ցե րը, ո րոնք վեր ջերս մա նա -
ւանդ, հա րիւ րա մե ա կին շուրջ պի տի 
դառ նային տագ նա պա հար հայ ա րո ւես-
 տին ու ա րո ւես տա գէ տին մտա սե ւե -
ռում նե րը, բայց ոչ ա նոնց մտա տան- 
 ջու թիւն նե րը։ Խօսքս ան շուշտ կեր պար -
 ւես տի մա սին է։ Գրա կա նու թիւ նը 
զանց կ՚առ նեմ, քա նի որ հոն կան յար -

գե լի բա ցա ռու թիւն ներ։ Այդ գրա կա նու -
թիւ նը սա կայն ան ծա նօթ կը մնայ մա -
նա ւանդ Ա րեւ մուտք հաս տա տո ւած 
ժա մա նա կա կից հայ ա րո ւես տա գէ տին, 
ա նոր որ հա զիւ հայե րէն կը խօ սի կամ 
նոյ նիսկ ե թէ գի տէ կար դալ, ծա նօթ չէ, 
լսած չէ, կար դա ցած չէ նիւ թին շուրջ 
հայե րէ նով գրո ւա ծը եւ ու րեմն ան կա -
րող է զայն նե րառ նե լու ու մտց նե լու 
փնտռ տու քի իր սե փա կան բո վէն ներս։ 
Գի րը սահ ման չ՚անց նիր ու հոն կէ ե կա -
ծը ա րո ւես տի կեր պե րուն հետ շփ ման 
մէջ չի դրո ւիր։ Դժ բախ տա բար հա կա -
ռակն ալ ճիշդ է. ա րո ւես տի կեր պե րէն 
դէ պի գրա կա նու թիւն ան ցքն ալ խըց -
ւած է։ Եր կուս տեք այդ նա ւար կու -
թեան մէջ մէկ բա ցա ռու թիւն կայ մի այն 
եւ կը կո չո ւի Մարկ Նշա նե ան։  

* * *  

ՓՈԽԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԵԱՆ 
00:50:37 – 00:51:14 

Ե զա կի կը դառ նայ մի այն ե թէ 
կա րե նանք ար խի ւային պատ -
կեր նե րուն մէջ տես նել, բո լոր 
ար խի ւային պատ կեր նե րուն, 
պատ կեր-դար ձած-ար խի ւին 
մէջ տես նել ներ կա յու թիւնն ու 
բա ցա կա յու թիւ նը վե րապ րո -
ղին, հա լա ծող պատ կե րը վե -
րապ րո ղին։ Ե զա կի կը դառ նայ 
ե թէ ա մէն ան գամ որ պատ կե -
րին մէ ջէն, լու սան կար չա կան 
պատ կե րին ե տին ու ան դին կա -
րե նանք վե րապ րիլ այն պա հը, 
ե րբ խնա մա կա լը կը վե րա ծո ւի 
ար խի ւաց նո ղի։ Այս էր դա սա -
խօ սու թիւնս։ 

14 Զրոյց Դա ւիթ Գա զան ճե ա նի եւ Մարկ Նշա ն-
եա նի մի ջեւ՝ « Ցե ղաս պա նու թե ան եւ Ա ղէ տի մի -
ջեւ» (“Between Genocide and Catastrophe”), 
David Kazanjianի եւ David L. Engի խմ բագ րած 
Loss հա տո րէն, UC Press, 2003, էջ 128։ 
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 Պատ կե րով, ա ռանց նկա րի։ Բան 
մը որ մի այն կեր պա րո ւես տը կր նայ ը -
նել։ 

* * * 
 Թան գա րա նի պա տե րէն ներս ի րեր 
պա հե լու խն դիր նե րուն մա սին ա րո ւես -
տա գէտ Քրիս տի ան Պոլ թանք սի կը 
գրէ. 

 Մո ռա ցու թիւ նը կա սեց նե լը, մար -
դոց եւ ի րե րու ան հե տա ցու մին 
ար գելք հան դի սա նա լը ին ծի կը 
թո ւէ ին ազ նիւ նպա տակ ներ ըլ -
լալ, մին չեւ որ ա րագ ան դրա դար -
ձայ, թէ այս բաղ ձան քը դա տա - 
պար տո ւած էր ձա խո ղե լու, ո րով -
հե տեւ ան մի ջա պէս որ կը փոր -
ձենք բան մը պահ պա նել, զայն 
կը քա րաց նենք։ Ի րե րը կր նանք 
պահ պա նել մի այն կե ան քի ըն -
թաց քը կա սեց նե լով։ Ե թէ ակ նո-
ցըս ցու ցա փեղ կի մը ե տեւ դնեմ, 
եր բեք չի կոտ րո ւիր, բայց ար -
դեօք ան կը շա րու նա կո ւի նկա տ-
 ւիլ ակ նոց...։ Մէյ մը որ ակ նո ցը 
մտ նէ թան գա րա նի հա ւա քա ծոյի 
մը մէջ, կը մոռ նայ իր պաշ տօ նը, 
կը դառ նայ լոկ ակ նո ցի պատ կեր։ 
Ցու ցա փեղ կին ե տեւ տե ղադըր -
ւած ակ նոցս կորսն ցու ցած պի -
տի ըլ լայ գո յու թե ան իր պատ- 
 ճա ռը, իր ի նք նու թիւ նը, իր պատ -
մու թիւ նը15։ 

 

 Հի մա որ Յով հան նէս Մա նի սա ճե ա -
նի ար խի ւը այ լեւս ա րո ւեստ է, կ՚են -
թադ րենք որ այս ան գամ որ պէս այդ է 
որ ա նոր մաս նիկ նե րը ետ ար խիւ պի -
տի դառ նան, մէյ մը որ ցու ցա հան դէ սը 
հաս նի իր ա ւար տին ու այլ փաս տագ -
րու թիւն նե րու եւ լու սան կա րային վա -
ւե րագ րե րու հետ մի ա տեղ պահ դրո ւին 
ա րո ւես տի գոր ծե րու պահ պան ման 
ար խի ւային օ րի նա չա փու թիւն նե րը յար- 
 գող պայ ման նե րու տակ՝ ա սի տա զուրկ 
տու փե րու մէջ պա րու րո ւած ու չա փա -
ւոր կլի մայ պահ պա նող սար քե րով օժ -
տը ւած  շտե մա րան նե րու մէջ պաշտ - 
պա նո ւած, Պանք Օ թո մա նի նախ կին 
հա մա լի րին մէկ ան կիւ նը։ 

 
* * * 

 Մէկ բա ռով սա կայն՝ ի նչ որ ցոյց 
կը տրո ւի այս է ջե րուն մէջ Ա ղէ -
տին գոր ծի ա կա նա ցումն է, l’ins-
trumentalisation de la catastrophe։ 
Գոր ծի ա կա նա ցու մը կը կա տա ր-
 ւի «ցե ղաս պա նու թե ան» ա նու -
նով, sous le nom du «génocide»։ 
Ա ղէ տի գոր ծի ա կա նա ցու մին վը-
րայ կը բա նի իշ խա նու թիւն մը։ Ա -
սոնք են գլ խա ւոր ե րեք կէ տե րը։ 
Ե րկ րորդ կէ տը ե ՛ս ա ւել ցու ցած 
եմ16։ 

 Չու նե նալ կը նշա նա կէ որ ա րո ւես -
տը այդ գոր ծի ա ցա կա նաց ման մեղ սա -
կից է։ Կը նշա նա կէ օ տա րին ներ կա- 
 յա նալ յան պատ րաս տից կեր պով, ա նոր 
որ այդ տե սակ գոր ծի ա կա նա ցու մին 
հո տը քա նի մը մղոն ան դի էն կ՚առ նէ ու 

15 Kynaston McShine ed., The Museum as Muse 
(Թան գա րա նը որ պէս մու սա), ցու ցա հան դէ սի 
հա տոր, MOMA, Նիւ Ե որք, 1999, էջ.91։ Յ ղու մը 
կու գայ Sue Breakellի “Perspectives: Negotiating 
the Archive” գրու թե նէն, Tate Papers առ ցանց 
պար բե րա կա նին մէջ, թիւ 9, Գա րուն 2009՝ 
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-
papers/09/perspectives-negotiating-the-archive։

16 Մարկ Նշա նե ան, «Ար դի ա կան հար ցեր, բա ցա -
յայտ հար ցում ներ», Յա ռաջ, հոկտեմբեր 11էն 
նոյեմ բեր 7, 1986, Փա րիզ։
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գի տէ, շա տոնց մտա ծած է ա տոր մա -
սին ու ե րե ւոյ թը մեր ժած։ Ա սի կա ի զօ -
րու է հաս տա տու թիւն նե րու, ի նչ պէս 
նաեւ ա րո ւես տա բան նե րու եւ տե սա -
բան նե րու պա րա գային։ Եւ վնա սը եր -
կուս տեք է. թէ՛ ներ քին գետ նի վրայ 
ման կա կա նա ցում, infantilization, թէ՛ 
ար տա քին գետ նի վրայ խեղ ճու թիւն, 
ըլ  լայ Սփիւռ քի տա րած քին վրայ կամ 
իր սահ մա նակ ցին՝ Հան րա պե տու թե ան 
(Ս փիւռ քի սահ մա նը Հա յաս տա նը չէ՞ 
մի թէ)։ 

* * * 
Ա ռա ջին ան գամ Մար կի հետ դէմ յան -
դի ման գտ նո ւած եմ 1994ին, մոն թա ժի 
պաս տա ռիս միջ նոր դու թե ամբ, Մոնթ -
րէ ալ ար ձա նագ րո ւած մօտ մէկ ու կէս 
ժա մո ւան տե սե րի զի հում նիւ թը խըմ -
բագ րե լուս ըն թաց քին։ Վա հէ Օ շա կա նի 
յիս նա մե այ յո բե լե ա նին ա ռի թով ա պըս-
պ ըրո ւած վա ւե րագ րա կա նին վրայ 
կ՚աշ խա տէ ի17։ Այն ա տեն ծա նօթ չէր 
ինք ու չէ ի գի տեր ի նչ ա կն կա լել։ Տա սը 

տա րի կ՚ըլ լար որ Լի բա նա նը ձգած է ինք 
ու ա պաս տան գտած Սան Ֆրան սիս քօ 
եւ հոն, չնաշ խար հիկ այդ քա ղա քին մէջ 
գտած է ինք կր կին սփիւռ քե ան տժ գոյն 
մեր ան կիւ նը, եւ ես  հա մո զո ւած է ի որ 
հայե րէ նը այ լեւս ը սե լիք չու նէր, աշ -
խար հին հետ կա պը կտ րո ւած է ր։  Մա -
հա քու նի մէջ է, կ՚ը սէ ի բա րե կամ նե- 
 րուս. մէ կը պէտք է այ լեւս ֆի շը քա շէ։  

Եւ ա հա դէմս ու նէ ի ո՛չ մի այն Վա -
հէ ի գոր ծե րուն ար դի ա կան վեր լու ծում 
մը, այն պի սի մօ տե ցում նե րով, ո րոնք 
մինչ այդ մի այն ան գլե րէ նով վար ժո ւած 
է ի լսե լու, ա ռա ւել, նոյն քան եւ ա ւե լի 
կա րե ւոր, վեր լու ծող բո լո րո վին նոր ու 
թարմ հայե րէն մը։ Բե րանս բաց ին կած 
է ի մէ ջը։ Չա րա չար սխա լած է ի ու րեմն։  

Ատ կէ ի վեր ո ՛չ մէկ գործ ը րած եմ, 
վե րոյի շե ալ նիւ թին հետ կապ ու նե ցող 
կամ ան կախ, որ Մար կին ու իր աշ -
խար հին հետ ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ ղա -
կի խօ սակ ցու թիւն մը չէ ե ղած, ըլ  լայ 
ա սի կա իր գի տու թե ամբ կամ ա ռանց 
ա նոր։  

Աշ խարհ մը, ո րուն մէջ ե րբ իյ նաս է -
ու թե անդ մին չեւ խո րե րը կը ցն ցէ, հա -
մո զում ներդ տե ղա հան կ՚ը նէ եւ ե թէ օր 
մը կա րե նաս մէ ջէն ել  լել, եր բեք նոյ նը 
չես կր նար մնալ։  

Նաեւ վե րա դար ձած է ի հայե րէ նին։ 
                                                    u

17 Հրայր Ան մա հու նի, Վա հէ Օ շա կան՝ Միջ նա րար 
(Vahe Oshagan: Between Acts), DVD,   Հա մազ գա-
յին/Կիւլ պէն կե ան, 2018։ Ա ռա ջին տար բերակը 
ցու ցադ րո ւած էր 1995ին, Լոս Ան ճե լըս, Վ. Օ շա -
կա նի գրա կան գոր ծու նէ ու թե ան յիս նա մե ա կի յո -
բե լե ա նին։ Ան կէ կը պակ սէր Գրի գոր Պըլ տե ա նի 
բա ժի նը, զոր ա ւել ցու ցի 2006ին։ 2016ին ա ւել ցու -
ցի անգ լե րէն են թա խո րա գիր նե րը եւ DVDն հրա -
պա րա կո ւե ցաւ 2018ին, ցու ցադ րո ւե լով զա նա- 
 զան քա ղաք նե րու մէջ։
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ՄԱՐԿ Նշա նե ա նէն ա ռա ջին ըն թեր -
ցումս ե ղած է Վա հան Թէ քէ ե ա նի առ -
թիւ կա տա րած վեր լու ծա բա նա կան իր 
լայ նա ծա ւալ աշ խա տու թիւ նը։ Հարուստ 
բո վան դա կու թե ամբ այս գոր ծը, կր նամ 
ը սել ե րա խայ րիքն է ա պա գայ իր գրա -
կան, փի լի սո փա յա կան վաս տա կին, ո -
րուն հիմ նա կան մա սը նո ւի րո ւած է 
վեր լու ծա բա նա կան, թարգ մա նա կան 
եւ լե զո ւա բա նա կան խն դիր նե րու։ 

 Մարկ Նշա նե ան այն մտա ւո րա -
կան նե րէն է որ կ՚ապ րի Սփիւռ քի այ ս-
օ րո ւան պայ ման նե րուն մէջ Հայ գո յու- 
 թե ան ան դո հան քը։ Քայ քայ ման մը ան -
դո հան քը։ Հայ Գո յու թե ան քայ քա յու մը 
հոս պէտք է ը մբռ նել, ա ռա ւե լա բար,  ա -
րեւմ տա հայե րէ նի, մշա կու թային, ըն կե -
րային, հա ւա քա կան կե ան քի յա րա բե- 
 րու թիւն նե րու ա ռու մով։ Ան այն հա ւա -
տա ցող նե րէն է, ո րոնք Սփիւռ քի գո յու -
թե նա կան շա րու նա կա կա նու թիւ նը կը 
տես նեն մշա կու թային ստեղ ծա գործ 
կեն սու նա կաու թե ան մէջ։ Այս ի սկ նկա -
տա ռու մով, ի րեն հա մար աշ խար հը կը 
սկ սի գրա կան, փի լի սո փա յա կան մեկ -
նա բա նու թե ամբ։ Բա ցա յայտ է ար դա -
րեւ, որ իր սր տին մէջ կա րե ւոր տեղ կը 
գրա ւէ մեկ նա բա նու թե ան ա րո ւես տը։ 
Բայց ո ՛չ մի այն մեկ նա բա նու թե ան, այլ 
նոյն քան թարգ մա նու թե ան։ Հարց կու 

տամ, ար դե ՞օք հե տե ւորդ մը չէ 5րդ դա -
րու Թարգ ման չաց Վար դա պե տաց օ -
րի նա կին, ո րոնք ու նէ ին հայ գո յու թե ան 
նոյն կար գի մտա տան ջու թին, եւ ո րոնք, 
ՄՇԱ ԿՈՅ Թը մտա ծե ցին գոր ծա ծել որ -
պէս ազ դու զէնք դի մադ րե լու վտան -
գին։ 

Իր մեկ նա բա նա կան ա րո ւես տի 
պաշ տօ նա կան  նա խա ձեռ նու թիւ նը կա - 
րե լի է ը սել որ սկիզբ կ՚առ նէ « Վա հան 
Թէ քէ ե ան, կամ՝ ան կա րե լի ան ցքը» 

գոր ծով։ Ա նի կա տպո ւե ցաւ իր ի սկ հը-
րա տա րա կած  ԿԱՄ վեր լու ծա կան հան- 
 դէ սի ա ռա ջին թի ւին մէջ 1980ին։    

Այս եր կի ա րար ման հիմ նա կան նը-
պա տակն ու շար ժա ռի թը նշ մա րե լի է 
որ ե ղած է ո ՛չ մի այն ան ձնա կան ըն թեր -
ցու մի գո հա ցու մը այ լեւ մեկ նա բա նու -
թե ամբ հա մա կար գի բե րել Թէ քէ ե ա նի 
ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը, բա ցատ րե լով 
այդ ո լոր տի մէջ Ա նց քի մը ան կա րե լի ու -
թիւ նը, հաս տա տե լով ան կա յուն սկըզ -
բուն քի մը հիմ քե րը։  

ՄԱՐԿ ՆՇԱ ՆԵ ԱՆ, ԿԱՄ, 
ԹԱՐԳ ՄԱ ՆԻՉ ՎԱՐ ԴԱ ՊԵ ՏԸ 

ՆՈՐՎԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԶԱՔԱՐԵԱՆ

 Մարկ Նշա նե ան այն 
մտաւորականներէն է որ կ՚ապ րի 
Սփիւռ քի այ սօ րո ւան պայ ման նե րուն 
մէջ Հայ գո յութե ան ան դո հան քը։ 
Քայքայ ման մը ան դո հան քը։
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Այս աշ խա տու թե ան ա ռա ջին ու թը-
ի նը է ջե րը, ու սու ցա նե լու ան հրա ժեշ -
տու թե նէ մղո ւած, ո րոշ չա փով կ’ամ- 
 փո փեն մտա ծում նե րը, ըն թեր ցո ղը նա -
խա պատ րաս տե լով հան գա մա նա ւոր 
ըն թեր ցու մի մը դէ պի իր աշ խա տու -
թեան սիր տը։ 

«Ին չո՞ւ ան կա րե լի է ան ցքը» են -
թադ րե ալ հար ցու մի մը կը պա տաս -
խա նեն ա ռա ջին է ջե րը նոյն ա տեն։ Այս 
սե մին, Մարկ Նշա նե ան կ’ու նե նայ կա -
րե ւոր մտայ ղա ցում ներ, ո րոնք կա րե լի 
է ը սել մեկ նա կէ տը կը հան դի սա նան իր 
ծրագ րին։ Ա ռա ջին հանգ րո ւա նի մը կը 
սահ մա նագ ծէ տա րո ղու թիւ նը Խօս քի 
փո խանց ման տրա մա բա նու թե ան։ 
Խօս քի փո խանց ման ան հրա ժեշտ պայ- 
 մա նը ձեւն է եւ մէկ հատ չէ ձե ւը։ Կայ 
գրո ղէն դէ պի հա սա րա կու թիւ նը, դա -
սա խօ սէն դէ պի ո ւնկն դիր նե րը, եւ ոչ 
մի այն ա սոնք, «այլ խօս քի փո խան ցում 
մը որ կա րե նայ առ նել իր մէջ ըն կե րու -
թե ան մը բո լոր խա ւե րը, ա նոր կե ան -
քին մէջ մտ նե լով, կազ մե լով զայն, ըլ- 
 լա լով ըն կե րու թե ան մը շա ղա խը» 
(Կամ, թիւ 1, էջ 158)։ 

 Խօս քի փո խանց ման տրա մա բա -
նու թիւ նը կը շա րու նա կո ւի խօս քի փո -
խա նա կու թե ան սահ մա նու մով։ Փո խա- 
 նա կու թիւն մը կայ փո խան ցու մին մէջ 
կա պո ւած ըն կե րային, հա ւա քա կան յա -
րա բե րու թիւն նե րուն ո րոնք «է ա պէս կը 
շի նեն հա մայն քը» (Կամ, թիւ 1, էջ 159)։ 

 Խօս քի փո խանց ման եւ փո խա նա -
կու թե ան պայ ման նե րու վրայ է որ կը 
յայտ նո ւի ան կա րե լի ան ցքը։ Կ’են թադ -
րեմ, թէ ան կա րե լի ան ցքը իբ րեւ խո րա -
գիր ծնունդ կ’առ նէ այս եր կու մտայ ղա- 
 ցում նե րէն եւ այս սկզբ նա կան է ջե րուն 

մէջ կը փոր ձէ տալ ա ռա ջին բա ցատ -
րու թիւն մը խո րագ րին.‐ «Վ. Թէ քէ ե ան 
բա նաս տեղ ծին տա րի նե րու տք նան քը 
ցոյց պի տի տայ ան ցքի մը ան կա րե լի -
ու թիւ նը դէ պի ը սենք խօս քի փո խա նա -
կու թե ան « նոր» պայ ման նե րը, ո րոնք 
մերն են այ սօր» (Կամ, 1, էջ 160)։ 

 Պի տի շա րու նա կէ այս միտ քը, յայ -
տա րա րե լով թէ այդ ան ցքը ան ցք մըն է 
դէ պի Սփիւռք, ա պա մտա ծու մը կը 
զար գա նայ յան գե լով կե ան քի եւ չգը ր -
ւա ծի տար բե րու թե ան, ի մաս տի մը՝ ձա -
խո ղու թե ան ը նդ մէ ջէն յա ջո ղու թե ան։ 
«Վ. Թէ քէ ե ան շատ դժո ւար հան դուր -
ժած է», պի տի գրէ Նշա նե ան, «իր դըժ -
բախ տու թիւ նը, իր մո լո րու թիւ նը պը- 
տըտ ցու ցած է ան Սփիւռ քի մէկ  ոս -
տա նէն միւ սը։ Շատ բան չի նշա նա կեր 
սա կայն այդ գո յու թե նա կան մո լո րան քը 
ե թէ չէ ար ձա նագ րո ւած եւ չէ ըն թեռ նե -
լի ան իր գիր քե րուն, իր տո ղե րուն մէջ 
նաեւ։ Եւ այդ տեղ է ար դէն որ մե զի հա -
մար՝ Վ. Թէ քէ ե ա նի կե ա քին թշո ւա ռու -
թիւ նը ի մաստ մը կ՚առ նէ, այդ տեղ է որ 
կը վե րա բե րի մե զի» (Կամ, 1, էջ 160)։ 

Այդ ի մաս տը պի տի վե րա բե րի նա-
եւ խօս քի փո խանց ման ու փո խա նա -
կութե ան պայ ման նե րուն, եւ նոր հա- 
 ղոր դակ ցու թե ան մը կա րե լի ու թե ան 
փնտռ տու քին։ 

 Մարկ Նշա նե ան Վ. Թէ քէ ե ա նի իր 
ձեռ նար կը կը սկ սի սեր տել, մեկ նե լով 
Հրա շա լի Յա րու թիւն գոր ծէն. « Թէ քէ- 
 ե ա նի ա մե նէն կա րե ւոր գր քին ա նունն 
է ու րեմն», կը գրէ ան,‐ «Հ րա շա լի Յա -
րու թիւ նը։ Ա սոր մէջ է որ պէտք է գըտ -
նենք ճամ բայ մը սկ սե լու հա մար ըն- 
 թեր ցու մը» (Կամ, 1, էջ169)։ Մ. Ն շա ն-
եան մաս նա գի տա կան ար ժէ քա ւոր 
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վեր լու ծա բա նա կան գործ մըն է որ կը 
թո ղու, թե րեւս ո ՛չ այն քան մատ չե լի սո -
վո րա կան ըն թեր ցող նե րուն, բայց շատ 
օգ տա կար գրա կա նու թե ան գի տաշ խա -
տող նե րուն հա մար։ 

 Խո րա գի րը բա ցա յայ տօ րէն կրօ նա -
կան պի տակ կը կրէ։ Կը կողմ նո րո շո ւի՞ 
սա կայն ա նի կա դէ պի Քրիս տո սի Յա -
րու թիւ նը։ Կը գծագ րո ւի՞ ար դե օք Թէ -
քէ ե ա նի բա նաս տեղ ծա կան ստեղ ծա- 
 գոր ծու թիւ նը Քրիս տո սի Յա րու թե ան 
աս տո ւա ծային նպա տա կի եւ ի մաս տի 
հիմ քե րուն վրայ։ Ը ստ ե րե ւոյ թին ո ՛չ, 
քա նի որ Մ. Ն շա նե ան էջ 169ին մէջ կը 
գրէ. «Ա ռա ջին ակ նար կով մը՝ գիր քին է -
ջե րուն վրայ ո րե ւէ տեղ յս տակ եւ վերջ -
նա կան ձե ւով չէ ը սո ւած — գո նէ ան մի- 
 ջա կան մի ջոց նե րով թա փան ցե լի — 
խօսք մը որ մօ տիկ եւ մատ չե լի դարձ ը-
նէր «Յա րու թե ան» ի մաս տը»։ 

 Թէ քէ ե ան ան հրա ժեշտ գտած է բա -
ցա յայ տե լու հա մար խո րա գի րը պզ տիկ 
բա ցատ րու թիւն մը տա լ։ Կը մէջ բե-
րենք. «...Եւ այս Յա րու թիւ նը «յա րու -
թիւնն» է ան ցե ա լին, ամ բողջ հո գի ի մը 
ան ցե ա լին»։ 

Ինչ պէս կը տես նէք, հա մե մա տու -
թիւն չկայ Քրիս տո սի Յա րու թե ան դէպ -
քին հետ։ Քրիս տո սի Յա րու թե ան պա- 
 րա գային, յա րու թիւն առ նո ղը մար մին է, 
մար դա ցե ալ Աս տու ծոյ Մար մի նը։ Խօս -
քը որ մար մին ե ղաւ։ Մինչ դեռ Թէ քէ-
 եան կ՚ը սէ «ան ցե ալ»ի մը յա րու թիւ նը։ 
Յայտ նի է, որ Թէ քէ ե ան կ՚ակ նար կէ ժա -
մա նա կի մը յա րու թե ան։ Բայց ի նչ պէ՞ս 
կր նայ ըլ  լալ ժա մա նա կի մը յա րու թիւ նը։ 
Մ. Նշա նե ան կ՚անդ րա դառ նայ ա տոր 
Լու սա ւոր չի Կան թե ղի ո տա նա ւո րին 
հե տե ւե ալ տո ղե րը վեր լու ծած ա տեն. 

Այդ պէս եւ ես, ո ՜վ մեծ Սուրբ, հա ւա -
տար ծարծ կան թե ղիդ  

Ըզ գա ցի որ հոգ ւոյս մէջ կը ծա գէր 
շո ղը վճիտ,  

Եւ կը մեծ նար, կը մեծ նա՜ր, մին չեւ 
կ՚ըլ լար ա՛յգ մը նոր... 

«Ան ցե ա լի ներ կայ ‐ա պա գայ յա րու -
թե ան մը մա սին են այս տո ղե րը», կը 
գրէ Մ. Նշա նե ան, «եւ կան թեղն ալ կ՚ե -
րե ւի իբ րեւ ստու գե լի ու ան բո վան դակ 
յա րու թե ան մը խորհր դա նի շը, իբ րեւ 
գա ղա փար մը ար տա յայ տող պատ կեր 
մը, փո խա բե րու թիւն մը» (Կամ, 1, էջ 
171)։ Այս տեղ մէջ բե րում մը կը կա տա -
րէ Վա հէ Վա հե ա նի գրի չէն. «Ա ռէք այդ 
կան թե ղը իբ րեւ յա րա ցոյ ցը յա ւեր ժա -
կան ճա նա պար հորդ մեր ժո ղո վուր դին 
ու թող քեր թո ղի հո գին փո խա րի նո ւի 
հո գի ո վը իր ազ գին։ Այն ա տեն՝ տես լա -
կեր տո ւած պատ կե րը կը դառ նայ գու -
շա կու թիւ նը այն ի նքն Հա յու թե ան նոր 
այ գին»։ Նշա նե ա նին չի հա մո զեր Վա հ-
ե ա նի տե սա կէ տը, ի դէպ, իր հեր թին ի -
րեն հա մար ալ դիւ րին պի տի չըլ լայ 
տա րա զու մը ան ցե ա լի Յա րու թե ան 
մտ քին եւ հոս պի տի քա կո ւի հար ցում -
նե րու շարք մը։ «Ի՞նչ է Յա րու թիւ նը 
երբ կ՚անց նի գրա կա նու թե նէն։ Կա՞յ, ե -
ղա՞ծ է, կամ պի տի ըլ լա՞յ Յա րու թիւն մը 
ո րուն մա սին կը խօ սի, կը գրէ բա նաս -
տեղ ծը։ Ե թէ կայ, ե թէ ե ղած է, այն ա -
տեն՝ ո ՞ւր, ինչ ե ղա նա կով» (Կամ, 1, էջ 
171)։ Այս հանգ րո ւա նին է, որ պի տի 
մտ նէ ան Յա րու թե ան թէ քէ ե ա նա կան 
մտա ծո ղու թե ան մէջ հա րուստ փի լի սո -
փա յա կան խո հե րով, պի տի յ ղա նայ 
շատ մը հե տաքրք րա կան մտ քեր, ի նչ -
պէս՝ «ա րա րե ա լի եւ ստու գե լի»ի յ ղաց -
քը, հաս նե լու հա մար Յա րու թե ան 
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«ի մաստ»ին, «Այլ»ի յայտ նա բե րու մին, 
եւ այլն, ար ժե ւո րե լով մի ան գա մայն քըն-
 նա դա տա կան հաս կա ցո ղու թե ան պա -
րու նա կը։  

 Մարկ Նշա նե ան կը խօ սի Թէ քէ ե ա -
նի կող մէ կա տա րո ւած քեր թո ւած նե -
րու դա սա ւոր ման մա սին, ո ւր Թէ քէ- 
 ե ան կը գրէ թէ հա զիւ կր ցած է ա նոնց -
մէ եր կու խմ բում ը նել՝ ա ռա ջի նը ա ւե լի 
ան ձնա կան, ե րկ րոր դը ա ւե լի ը նդ հան -
րա կան նիւ թե րու։  «Ո րոնք այս պէ՜ս», 
Թէ քէ ե անն է ը սո ղը, « կը կազ մեն Թէ քէ -
ե ա նի հո գի ին եր կու ե րես նե րը»։ 

Այս առ թիւ, Նշա նե ան կ՚ են թադ րէ, 
թէ ե րբ Թէ քէ ե ան կը խօ սի «ամ բողջ հո -
գի ի մը ան ցե ա լի» մա սին, հա ւա նա բար 
կը յ ղէ այդ եր կու ե րես նե րուն, ան ձնա -
կա նին եւ հա ւա քա կա նին... Եւ կը յայտ -
նէ հե տե ւե ալ միտ քը. « Թէ քէ ե ան կը 
հասկ նայ Յա րու թիւ նը այս բա ժա նու -
մին ը նդ մէ ջէն ե րբ կը վե րա դառ նայ իր 
բա նաս տեղ ծու թե ան» (Կամ, 1, էջ 169)։ 

Այս յայտ նա բե րու մը այս պէս խիտ 
բա նա ձե ւո ւած գոց կը պա հէ Թէ քէ ե ա -
նին «Յա րու թիւ նը հասկ նալ»ը, չի բա -
ցա յայ տեր։ Յե տոյ, քեր թո ւած նե րու դա - 
սա ւո րու մէն ա ռաջ կա՞ր խո րա գի րը թէ 
ոչ մկր տո ւե ցաւ ան դա սա ւո րու մի թե -
լադ րու թե ամբ բա նաս տեղ ծու թե ան վե -
րա դար ձէն յե տոյ։ Կր նա՞յ ըլ  լալ որ Թէ - 
քէ ե ան ի մտի չու նե նար Յա րու թիւնը 
իբ րեւ նա խադ րե ալ, քեր թո ւած նե րը 
քեր թե լէ ա ռաջ։ Յա մե նայն դէպս, Նշան -
ե ան «Յա րու թիւ նը հասկ նալ»ը ան պայ -
ման չի կա պեր խո րագ րի մկր տու թե ան 
հետ։  

Ի դէպ, ը սենք թէ Մ. Նշա նե ա նի այս 
աշ խա տու թիւ նը կը բաղ կա նայ տա սը 
գլուխ նե րէ կամ հա տո ւած նե րէ՝ թիւ զե -

րոն հա շո ւե լով։ Ը ստ գր քի վեր ջա ւո րու -
թե ան դրո ւած ցան կին, հա տո ւած 2ը 
կը կրէ « Բա ցու մը» են թա խո րա գի րը։ 
Այս հա տո ւա ծի էջ 185ին վրայ կը կար -
դանք, թէ Թէ քէ ե ան իր գիր քին խո րա -
գի րը կը հասկ նայ «գ րե թէ կրօ նա կան» 
ի մաստ մը տա լով ա նոր։ Մ. Նշա նե ան 
այս առ թիւ կը գրէ. «Կը կար ծեմ որ «կը -
րօ նա կան»ը հոս պէտք չէ առ նել բթա -
ցած նշա նա կու թե ամբ մը — օ րի նակ՝ 
իբ րեւ « բարձր»ի կամ «վ սեմ»ի իբ րեւ 
հո մա նիշ, ո ՛չ ալ փո խա բե րա կան ի մաս -
տով մը։ Ո րով հե տեւ ո ՛չ մի այն «հ րա շա -
լի»ն է որ ու նի կրօ նա կան այդ ե րան գը, 
հրաշ քէն ստա նա լով իր մաս նա ւոր ա -
ռու մը, այ լեւ Յա րու թիւ նը չի կր նար չյը -
ղել քրիս տո նէ ա կան յ ղաց քին ու 
խոր հուր դին։ Եւ այս ար դէն ի սկ նշան 
մըն է դէ պի սկիզ բը դր ւած խնդ րա կա -
նու թե ան, քա նի որ Յա րու թե ան խոր -
հուր դին եւ ա նոր ծի սա կան կրկ նու - 
թե ան վրայ է որ հիմ նո ւած‐ հաս տա տ -
ւած է հա ւա քա կա նու թիւ նը, քրիս տո -
նէ ա կա նը, իբ րեւ այդ։ Յա րու թիւ նը 
մի աս նա կան «կապ»ին սկզ բունքն է, 
սկզբ նա ւո րու թիւ նը, եւ այդ սկզբ նա ւո -
րու թիւնն է որ կը վե րա նո րո գո ւի ան -
դա դար հա մայն քին մէջ»։ Մ. Նշա նե ան 
չէ փոր ձած այս աշ խար հայե աց քը բաղ -
դա տա կան կշի ռի մը վրայ դնել վե րա -
կեն դա նու թե ան հա ւա տա լիք ու նե ցող 
այլ կրօն նե րու հետ, քա նի որ միւս 
կրօն նե րու պա րա գային ալ ծի սա կան 
կրկ նու թե ան վրայ հիմ նո ւած եւ հաս -
տա տո ւած է հա ւա քա կա նու թիւ նը, որ -
պէս զի բա ցա յայ տո ւէր Յի սու սի Յա- 
 րու թե ան Խոր հուր դի վրայ հիմ նո ւա -
ծին ա ռա ւե լու թիւ նը, ան շուշտ ե թէ Թէ -
քէ ե ան ու նէր նման հայե ցա կէտ քրիս- 
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 տո նէ ա կա նին  ա ռա ւե լու թիւ նը ար ժե -
ւո րե լու։ Նշա նե ան կը գո հա նայ ը սե լով. 
« ...գ րա կան ը սո ւած աշ խա տան քը կը 
բե րէ կրօ նա կա նը իր ճշ մար տու թե ան, 
բայց կը ստա նայ մա նա ւանդ իր կար -
գին ան կէ իր ժա ռան գին խո րա գոյն թե -
լադ րան քը»։ Յա ջորդ է ջին մէջ, էջ 186, 
կը շա րու նա կէ. «Ե թէ գրա կան աշ խա -
տան քը, բա նաս տեղ ծա կան տրա մադ -
րի չէն ան ցնե լով մաս նա ւո րա բար, կը 
բե րէ կրօ նա կա նը իր ճշ մար տու թե ան, 
չ՚ը ներ այդ ան շուշտ տրա մա խո հա կան 
ե ղա նա կով մը, պա հե լով‐ զան ցե լով 
կրօն քը։ «Գ րե թէ» մը կայ որ կ՚են թադ րէ 
կրօ նա կա նու թե ան տար րա լու ծում մը։ 
Այդ տար րա լու ծու մը նոր չէ որ սկ սած է 
հա ւա նա բար. կրօ նա կա նը միշտ ալ 
«վա ղա շէջ» ե ղած ըլ լա լու է։ Ատ կէ հա -
ւա նա բար ալ իր կա յու նու թիւ նը։ Կը 
մնայ մի այն հե տե ւիլ, ըն կե րակ ցիլ այդ 
սկզբ նա կան շի ջու մին, ար ձա նագ ըր -
ւած ան ցե ա լին մէջ, որ «հ րաշ քով» մի -
այն կը շր ջո ւի։ Ըն կե րակ ցիլ շի ջու մին, 
հոն ո ւր բա նաս տեղ ծու թիւ նը, իր մաս -
նա յա տուկ աշ խա տան քով, կը հան դի -
պի ա նոր, կը քո ղա զեր ծէ ու կը նո րո գէ 
զայն, կը յաղ թո ւի ան կէ։ Մէկ խօս քով՝ 
կը փոր ձար կէ‐ կը փոր ձէ զայն»։  

 Մարկ Նշա նե ա նի մեկ նո ղա կան 
այս գոր ծը հե տաքրք րա կան է նաեւ 
այն ա ռու մով որ ըն թեր ցո ղի մտ քին կը 
յա րու ցա նէ հար ցեր ո րոնք ո ւղ ղա կի օ -
րէն կր նան ա ռն չու թիւն չու նե նալ Թէ -
քէ ե ա նի յա րու թե նա կան մտա հայե աց- 
 քին հետ, բայց կր նան ա նուղ ղա կի օ րէն 
կա պո ւած ըլ լալ նիւ թին։ 

Օ րի նակ։ Թէ քէ ե ա նի Հրա շա լի Յա -
րու թիւ նը ի մտի ու նի՞ փր կա խօ սա կան 
միտք մը իր ե տին։ Աս տու ծոյ ծրագ րին 

մէջ Յա րու թե ան խոր հուր դը, ի նչ պէս 
սուրբ գրային ըն թերց մամբ գի տենք, 
հե տե ւանքն է ա դա մա կան ան կու մին։ 
Ա րար չու թիւ նը վնա սո ւե ցաւ ա նէծ քով 
այս ան կու մին պատ ճա ռաւ։ Մար դը 
դար ձաւ մահ կա նա ցու։  Մա հո ւան այս 
ժա ռան գու թիւ նը խզեց կա պը Ա րա րո -
ղին եւ Ա րա րե ա լին մի ջեւ։ Ե ղաւ բա ժա -
նում։ Աս տու ծոյ մէջ Յա րու թիւ նը ծրա- 
գ րո ւե ցաւ այս բա ժա նու մէն ։ Այս ծը-
րագ րա ւո րու մը կու գար աս տո ւածա- 
յին փր կա խօ սա կան նպա տա կէն, խոր -
հուր դէն։ Ա նէծ քը բառ նա լու, վնա ս- 
 ւած քը սր բագ րե լու մտադ րու թե նէն։ 
Մա հը կոխկր տե լու, խոր տա կե լու,  
կեանքը վե րա դարձ նե լու (խօս քը, կը 
հասկ նաք ան շուշտ, ան մա հա կան կե -
ան քի վե րա դար ձի մա սին է ) ան քն նե լի 
եւ ան ճա ռե լի մար դա սի րու թե նէն։ Քրիս- 
 տո սի Յա րու թե ամբ կ՚եր կրոր դո ւի ա -
րար չու թիւ նը, կ՚ըլ լայ «նոր եր կինք եւ 
նոր եր կիր» այ սինքն տե ղի կ՚ու նե նայ 
«երկ րոր դումն ա րար չու թե ան»։ Վ. Թէ -
քէ ե ա նի Յա րու թե ան հաս կա ցու մը ու -
նի՞ փր կա խօ սա կան այս պի սի յետ նաշ- 
 խարհ մը, նպա տա կա կէտ մը։ Կա՞յ ան -
կում մը «Ամ բողջ հո գի ի մը ան ցե ա լին», 
Հրա շա լի Յա րու թիւ նը  կը վե րա կանգ -
նէ՞ այդ ան կու մը, կը վե րա նո րո գէ՞ 
ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը։ Մ. Նշա նե ա նի 
հո յա կապ աշ խա տա սի րու թե ան մէջ 
այս բա նե րը ե թէ վեր լու ծո ւած եւ փո -
խա բե րա բար ը սո ւած են, ին ծի չյա ջո ղ-
 ւե ցաւ ըն կա լել զա նոնք։ Ան շուշտ Թէ- 
 քէ ե ա նի յա րու ցե ա լը մար մին չու նի։ Ան -
ցե ալն է։ Ժա մա նա կը։ Վս տա հա բար 
այս ժա մա նա կը իր ստո րո գե լին ու նի։ 
Այ լա պէս մի ամ տու թիւն պի տի ըլ լար 
կար ծել ժա մա ցոյ ցային ժա մա նա կի յա -
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րու թե ան մա սին, ռա միկ կեր պով ը ս -
ւած՝ ներ կան յա րու թիւնն է ան ցե ա լին, 
ա պա գան ալ յա րու թիւնն է ներ կային։ 
Նշա նե ան ան շուշտ լա ւա պէս հասկը -
ցած է ժա մա նա կի ստո րո գե լի ու թե ան 
հար ցը, բայց լաւ պի տի ըլ  լար ե թէ ստո -
րա բա ժա նէր այդ ան ցե ա լը, ա ռանձ -
նաց նէր ե թէ ա ղէ տի՞ ան ցե ալն էր կամ 
ը նդ հա նուր հայոց պատ մու թե ան, թէ ոչ 
մի մի այն իր գո յու թե ան։ Թէ քէ ե ա նի 
Յա րու թե ան փո խա բե րու թիւ նը բա ցա -
յայտ է որ չի հե տե ւիր Քրիս տո սա տիպ 
Յա րու թե ան հետ քե րուն այ լա պէս Ա նց -
քը կա րե լի պի տի ըլ  լար, ո րով հե տեւ 
Քրիս տո սի Յա րու թիւ նը մա հո ւան յաղ -
թա նա կին կա րե լի ու թիւնն է։ Ա նի կա 
կա րե լին յայտ նող է, ան կա րե լին գոր -
ծադ րո ղը։  

 Մարկ Նշա նե ա նի այս գոր ծի ըն -
թեր ցու մի ը նդ մէ ջէն հար ցե րը կու գան 
հար ցե րու ե տե ւէն։ Թէ քէ ե ա նի Հրա շա -
լի Յա րու թիւ նը ծի սա կան կրկ նու թիւն 
կը ստեղ ծէ՞, այն ո րուն կ՚ակ նար կէր Մ. 
Նշա նե ան քիչ մը վե րը, որ պէս զի ան 
հրա շա գոր ծէր հիմ նու մը հաս տա տու մը 
հա ւա քա կա նու թե ան։ Թէ ոչ, այն տո ղը 
որ կ՚ը սէ, « մի այն բա նաս տեղ ծու թիւ նը 
կա րե լի կ՚ը նէ այդ հրաշ քը» կը վե րա բե -
րի վե րա նո րո գու մի մը ար դէն կրկ նո ւող 
ծէ սին քրիս տո նէ ա կան կրօն քի մէջ։ Հե -
տաքրք րա կան է այդ պա րա գային մը-
տա ծել հոս աշ խար հի կին ազ դե ցու թիւ- 
 նը կրօ նա կա նին վրայ։ 

 Չեմ գի տեր, սփիւռ քե ան գրա կա -
նու թե ան աշ խա տա ւոր նե րը ե թէ ի րենց 
յետ նաշ խար հին մէջ չու նե նան փր կա -
խօ սա կան խոհ եւ միտք, ի նչ պէ՞ս պի -
տի կա րե նան ա ռաջ քը առ նել քայ քայ- 
 ւող հա ւա քա կա նու թե ան։ 

Ին ծի հա մար սփիւռ քե ան գրա կա -
նու թիւն մշա կող նե րուն մէջ ա մե նէն ու -
սու ցո ղա կան եւ իր ժա մա նա կը ար տա- 
 յայ տող գրա կա նու թիւ նը, Գրի գոր Պը-
լըտե ա նին գրա կա նու թիւնն է, փի լի սո -
փա յու թիւ նը։ Իր գիր քե րը բնաւ եզ րա- 
 կաց նող մի տում չու նին։ Բա նաս տեղ -
ծու թիւնն ու ար ձա կը կը վար դա պե տեն 
«Ո չինչ»ը։ Մի՛ փնտ ռէք թե լադ րու թիւն, 
խրատ, իր գոր ծե րու ա ւար տին։ Այս գո -
յա ցա պաշտ գրո ղին գոր ծե րուն մէջ սա -
կայն կայ ձայ նա պա հու թիւն մը հա կա- 
«ո չինչ»ի։ Իր ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը նա -
խադ րե ալ ու նի վե րա կա ռու ցու մը, վե -
րա կեն դա նու թիւ նը։ Տե ղագ րու թիւն 
քան դո ւող քա ղա քի մը հա մար պոէ մի 
հե ղի նա կը բա նաս տեղծ‐ գե ղա գէտ է. 
ճշմա րիտ ա րո ւես տա գէտ տե սա կա ն-
օրէն եւ գործ նա պէս։ Իր պոէ մին մէջ 
որ քան ալ տե սա կա նօ րէն  քան դու մով 
լսե լի կը դարձ նէ «Ո չինչ»ը, գործ նա պէս 
սա կայն կը զգաց նէ չը սո ւած, չգ րո ւած 
սպա սում մը, վե րա կա ռուց ման, վե րա -
կեն դա նու թե ան։ Ա սի կա կը վե րա բե րի 
իր բո լոր գոր ծե րուն, Մանտ րա նե րուն 
եւ միւս բո լոր գոր ծե րուն։ Սփիւռ քի մէջ 
մեր դա րաշր ջա նը այս պի սի ստեղ ծա -
գործ ա րո ւես տա գէտ ներ պի տի որ ու -
նե նար, ո րոնց ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը 
կա ռու ցո ղա կան նպա տակ ու նե նա լով 
կա րե լի դարձ նէր խօս քի փո խան ցու մը։ 
«Ս տեղ ծել վայ րը ո ւր ըլ  լալ», բա նաս -
տեղ ծա կան է տո ղը, ա րա րող, կը շար -
ժի, ա հա զանգ մը ը նդ դէմ քայ քայո ւող 
հա ւա քա կա նու թե ան եւ կա ռու ցո ղա -
կան մի ա ժա մա նակ։ Մար մին ու նի իր 
ար ձա կը եւ բա նաս տեղ ծու թիւ նը, տի -
նա միզմ մը, ո ւր տե սու թիւ նը կը կեր -
պա նա ւո րո ւի։ 
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Այս մի ջամ տու թիւ նը պար զա պէս 
ա նոր հա մար որ կ՚ու զէ ի զու գա հեռ մը 
ը նել «Ան կա րե լի ան ցք»ին եւ « Կա րե -
լի»ին մի ջեւ։ 

 Մարկ Նշա նե ան փի լի սո փա յա կան 
գի տու թե ան բարձր մա կար դա կի իր ի -
մա ցու թե ամբ եւ փոր ձա ռու թե ամբ, կը 
շա րու նա կէ պե ղել Վ. Թէ քէ ե ա նի, բա ցի 
Հրա շա լի Յա րու թիւ նէն, այլ քեր թո ւած -
նե րու ըն դեր քը հե տե ւե ալ են թա խո րա -
գիր նե րու տակ, «Ա նի րա գոր ծու մը», 
«Այ լը», «Շր ջում», «Ա ռար կա յա ցում նե -
րը՝ ա. Գե ղօ նը, բ. Բազ մա թիւ եր րոր դը, 
գ. Գե ղա գի տա կան տե սու թիւն մը», 
«Փո խա բե րու թիւ նը», « Սի րոյ ան ծայր 
շր ջա նը», « Հայ րու թե ան գո յա կա նա ցու -
մը», «Հս կու մը», « Շու քը», «Կ րօ նա կա նի 
ե րե ւու թա բա նու թիւն մը» եւ վեր ջա -
պէս « Մէկ Հա տիկս, հայե ցո ղա կան օ -
րէն քը»։ 

« Մէկ Հա տիկս»ի առ թիւ կա տա րած 
իր վեր լու ծա բա նու թե նէն կ՚ու զէ ի հոս 
հա տո ւած մը մէջ բե րել ցոյց տա լու հա -
մար Մարկ Նշա նե ա նի մեկ նա բա նա -
կան ա րո ւես տի հմ տու թիւ նը եւ տա- 
 ղան դը. 

 Նոր զար նո ւած էր ե րբ որ, գի շեր մը 
ե րազս տե սայ՝ 

 թէ մու թին մէջ հեւ ի հեւ, 
Կը քա շէ ի կա րա սի փո խադ րող 
կառք մը հս կայ՝ 

 Քովս շու քի մը հետ սեւ, 
Ո րուն յա ճախ կ՚ը սէ ի ան ձկու թիւ -
նով ու վա խով, 

« Ըն կե՛ր, լաւ չեմ տես ներ ես, 
Դուն կը տես նե՞ս..., եւ թէ եւ կը քա-
 լէ ինք քո վէ քով, 

Բայց ձայն չկար ըն կե րէս, 
Չէ ի գի տեր թէ ար դէն մե ռած էր 

խեղճն այդ պա հուն, 
Այ նու հե տեւ չարթն ցաւ, 

Չ խօ սե ցաւ ան եր բեք. վեր ջէն տե -
սար զին քը դուն, 

Ան չտե սա՛ւ քեզ բնաւ..., 

«... Քեր թո ւա ծը իր կար գին կը 
կրկ նէ ե րա զը, կ՚առ նէ զայն իր 
մէջ, իբ րեւ թէ աչ քի—դէմ քի իս կա -
կան աչ քի—կո րուս տին վե րա բե -
րէր ան ։ Մինչ դեռ քեր թո ւածն է, 
իր ամ բող ջու թե ամբ, որ շի նո ւած 
է ե րա զի ձե ւով. քա նի որ աչ քին 
կո րուստն է որ կը փո խա բե րէ 
շու քի կո րուս տը, շու քի փնտըռ -
տու քին լքու մը։ Հրա շա լի կեր -
պով՝ քեր թո ւա ծը կը գրէ ու րեմն 
վեր ջին հանգ րո ւա նին, «լու ծու-
մ»ին ճշ մար տու թիւ նը—շու քին՝ 
մա հո ւան վե րա ծո ւի լը։ Այդ տեղ՝ 
ո չինչ չէ մնա ցած, ճիշդ է, բա ցու -
մէն, շր ջու մէն որ կը դարձ նէ խօս -
քը ի նքն իր վրայ ու կը ստեղ ծէ 
Որ դին ա նոր մէջ, իբ րեւ ա նե րե -
ւա կայե լի շու քը հրա շա լի Ե րե -
խային։ Ա մէն ի նչ սա կայն ներ կայ 
է, բրա ծոյի հան գա ման քով։ Եւ 
մա նա ւանդ՝ գաղտ նի քը, հայ րու -
թե ան ու տղա յու թե ան, ա նոնց 
սի րոյ ան հուն ան դրա դար ձին— 
ցամ քած շու քը։ 

 Անց քը ան կա րե լի է, բայց կը 
ձգէ միշտ հնա րա ւո րու թիւ նը այդ 
ան կա րե լի ու թե ան վե րա դառ նա -
լու, կը ստի պէ նոյ նիսկ որ վե րա -
դար ձո ւի ա նոր. աչ քին վէր քը եր- 
 բեք չի սպի ա նար։ Դի տե լով ինք -
զինք հայե լի էն, հայե լի ին մէջ,  աչ -
քը չի կր նար չտես նել իր չտես նող 
եղ բայ րը, սպառ նա կան, սպասող 
կան չող՝ դէ պի ան ցե ա լը, դէ պի 
այն փո խադ րու թե ան վայր կե ան -
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նե րը, ո ւր կա՛ր տա կա ւին, ո ւր 
շուք էր, ո ւր կա րա սի նե րը շալ -
կած՝ «ես»ը չէր լքած ա մէն ի նչ,   
ո ւր շր ջու մը ամ բող ջո վին չէր հե -
ռա ցած ու շի ջած, բայց ո ւր վայր -
կե ան մը ե տք՝ պի տի լռէր ա մէն 
ի նչ»։ (Կամ, 1, էջ 287‐288) 

Ա նոնք ո րոնք կը խոր հին, թէ Մարկ 
Նշա նե ա նի այս ար ժէ քա ւոր աշ խա տու -
թիւ նը, ի նչ պէս նաեւ Յ. Օ շա կա նի «ըՍ -
փիւռ քը եւ ի րաւ բա նաս տեղ ծու թիւ նը», 

նո ւի րո ւած Վա հան Թէ քէ ե ա նին, կը 
սպա ռէ այ լեւս ա մէն ու սումն սի րու թիւն 
Վա հան Թէ քէ ե ա նի մա սին, այն քան ալ 
հա մո զիչ չեն, ո րով հե տեւ Մ. Նշա նե ան 
իր այս գոր ծով, որ ու նի հա րուստ ըս-
տեղ ծա գոր ծա կան բա ժին մը, իր դիւ թիչ 
հայե րէ նով եւ հմայիչ մտայ ղա ցում նե -

րով, ու սում նա սի րու թե ան հա րուստ 
ժա ռան գու թիւն մը կը թո ղու Թէ քէ ե ա -
նի մա սին գա լիք ու սում նա սի րու թիւն -
նե րու։ Ան շուշտ, իր փի լի սո փա յա կան 
բարդ թեր մի նա բա նու թե ամբ մատ չե լի 
կր նայ չըլ  լալ ըն թեր ցու մը դա սա կան 
ըն թեր ցող լայն մե ծա մաս նու թե ան հա -
մար, բայց վս տա հա բար գրա կա նու- 
 թե ան գի տաշ խա տող նե րուն շատ պի -
տի հե տաքրք րեն իր տե սա կէտ նե րը, ո -
րոնք Մ. Նշա նե ա նի յ ղա ցում նե րը ու- 
 սում նա սի րած ա տեն, ի նք նա բե րա բար 
պի տի մտ նեն նաեւ Թէ քէ ե ա նի վե րա- 
ու սում նա սի րու թե ան մէջ։ Նշա նե ա նի 
այս եր կը ա հա գին նիւթ կը մա տա կա -
րա րէ լա ւա պէս ծա նօ թա նա լու Վա հան 
Թէ քէ ե ա նի բա նաս տեղ ծա կան ա րո ւես -
տի մտա յան գում նե րուն։ 

 Մարկ Նշա նե ա նի այս աշ խա տու -
թիւ նը, ի նչ պէս նաեւ միւս բո լոր աշ խա -
տու թիւն նե րը, կը սնու ցա նեն Սփիւռ քի 
ժա մա նա կի մտա ծո ղու թիւ նը, կը ձըգ -
տին ցր ւու մին մէջ հա ւա քա կան կեն -
սա փոր ձին եւ ա սոր նո ւա ճու մին։      u 
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Մարկ Նշա նե ա նի ... բո լոր 
աշխատութիւն նե րը, կը սնու ցա նեն 
Սփիւռ քի ժա մա նա կի 
մտածողութիւնը, կը ձգ տին ցր ւու մին 
մէջ հա ւա քա կան կեն սա փոր ձին եւ 
ասոր նո ւա ճու մին։



ԱՅՍ բո լո րը ե րբ քով քո վի դրո ւած են, ան սպա սե լի պատ կեր մը կը կազ մեն սա -
կայն: Ա մէն մէ կը ա ռան ձին ու բո լո րը մի աս նա բար՝ Սփիռ քէն է որ կը խօ սին, հի -
նէն ու նո րէն, Պէյ րու թէն ու Փա րի զէն, Մի ջին Ա րե ւել քէն ու ծայ րա գոյն 
Ա րեւ մուտ քէն: Սփիւռ քէն կու գան ու Սփիւռ քին կ’անդ րա դառ նան: Այդ պատ ճա -
ռով ի սկ՝ ո րո շե ցի սկիզ բը որ պէս  « Մուտք» զե տե ղել Յա կոբ Օ շա կա նի «Վ կա յու -
թիւն մը» կո չո ւած ծա նօթ կտո րին վե րա բե րող աշ խա տանք մը: 1998ին Կո լոմ բի ա 
հա մալ սա րա նի պա տե րէն ներս Օ շա կա նի շուրջ գի տա ժո ղով մը կազ մա կեր պած 
է ի, ու այդ առ թիւ նաեւ մա մու լին մէջ Օ շա կա նի գրա կան ու պատ մա կան կեր պա -
րին ան դրա դար ձող յօ դո ւած ներ տպած: Որ պէս «Մուտք» հոս հրամ ցո ւա ծը ա -
նոնց մէ մէկն է: Կը վկայէ վկա յու թե ան մը մա սին: Օ շա կա նի 1946ին գրո ւած 
«Վ կա յու թիւն մը» կտո րը ի հարկ է ամ բող ջու թե ամբ Սփիւռ քով զբա ղած է, 
Սփիւռ քի ի րա կա նու թե ամբ ու գա ղա փա րով, ա նոր ապ րում նե րով, ա նոր մէջ տի -
րող ա տե լու թիւն նե րով ու (կր կին) մր ցակ ցու թիւն նե րով: Յիս նա մե ա կի մը ա ռի -
թով ու Օ շա կա նի կեր պա րին ը նդ մէ ջէն, ձեւ մըն էր ին ծի հա մար յի սուն տա րի ե տք 
ան գամ մը ե ւս Սփիւռ քին ան դրա դառ նա լու ու ան գամ մը ե ւս Սփիւռ քին խօ սե -
լու: Ա ռանց պատ րան քի: Չէ ի հա ւա տար որ հնա րա ւոր է Սփիւռ քին խօ սի լը ո ւղ -
ղա կի: Օ շա կան ին քը ո ւղ ղա կի կը խօ սէր, յու սա լով որ ան կէ ան դին՝ իր խօս քը 
ձե ւով մըն ալ պի տի հաս նէր մին չեւ հա յաս տա նե ան ա փե րը: Պատ րանք պի տի 
ըլ  լար ի հարկ է հա ւա տալ որ հնա րա ւոր էր այ սօր (կամ եր բե ւի ցէ) Սփիւռ քին խօ -
սի լը, որ մէ կը կար այդ տեղ, այս կող մը, որ պի տի լսէր այդ ձե ւով ար տա բե րո ւա -
ծը: Բայց եւ այն պէս խօս քիս ե ղա նա կը ա՛յդ էր, ու ղերձ մըն էր ա նոր ո ւղ ղո ւած, 
բար կու թե ամբ ու դառ նու թե ամբ լե ցուն վս տա հա բար: Ա հա՛ ին չու նա խա բա նիս 
այս ե րկ րորդ բա ժի նը սկ սաւ խառն զգա ցու մի մը ար տա յայ տու թե ամբ: Կը հա -
ւա քեմ Սփիւռ քը: Կը հա ւա քեմ հա յաս տա նե ան ա փին վրայ: Խօս քիս ե ղա նա կը 
չեմ փո խած: Բայց կը ցու ցադ րեմ զայն: Կը ցու ցադ րեմ ո ւղ ղո ւի լը, ի ՛մ ո ւղ ղո ւիլս, 
իմ ու ղերձս: Կը ցու ցադ րեմ զայն որ պէս ան կա րե լի: Կը ցու ցադ րեմ օ տա րու- 
 թեան փոր ձըն կա լու մը: Պար տո ւիլ մը կայ այս տեղ: Բայց պար տո ւիլ պէտք էր հա -
ւա նա բար ամ փո փո ւե լու հա մար: Կը թարգ մա նեմ: Այ սինքն կը փո խադ րեմ փոր -
ձա ռու թիւն մը, նոյն լե զո ւով, բայց հան դի պա կաց ա փին վրայ: (Այս ձե ւով՝ 
կ’ար ձա գան գեմ Յա կոբ Օ շա կա նին, կը սր բագ րեմ զին քը: Փա րի զի գրող նե րուն 
ա ռի թը կու տամ ի րեն հետ ե րկ խօ սու թիւն մը սկ սե լու): Նոյն տե սա կի փո խադ -
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րու թե ան մը ու զե ցի ան դրա դառ նալ հոս հրամ ցո ւած վեր ջին փոր ձագ րու թե ան 
մէջ, որ Որ բու նի Աս ֆալ թը վէ պէն կը մեկ նի կ’անց նի Վալ տէր Բե նի ա մի նի թարգ -
մա նե լի ու թե նէն ու Բոռ խէ սին հնա րած նոյն լե զո ւով թարգ մա նու թե նէն, բա ցատ -
րե լու հա մար կար ծեմ այս ա փէն խօ սե լու բայց հան դի պա կաց ա փէն լսո ւե լու 
գոր ծո ղու թե ան լման բար դու թիւ նը: 

 Խառն զգա ցումս ե րկ րորդ պատ ճառ մըն ալ ու նի սա կայն: Հոս հրամ ցո ւած 
փոր ձագ րութւն նե րը ա ռանց բա ցա ռու թե ան՝ ըն թեր ցում ներ կ’ա ռա ջար կեն, գրա -
կան եւ վկա յագ րա կան կտոր նե րու շուրջ բե մադ րու թիւն մը կը ստեղ ծեն, կը վեր -
լու ծեն, կը պար զա բա նեն: Մտա ծո ղու թիւ նը հիմ նո ւած է գրո ւած քին վրայ: Բայց 
հոս ըն թեր ցո ւած, վեր լու ծո ւած ու պար զա բա նո ւած գրո ւածք նե րուն մեծ մա սը 
ան մատ չե լի է հան դի պա կաց ա փին վրայ: Օ շա կա նի « Վ կա յու թիւն»ը, Զա պէլ Ե -
սայե ա նի վէ պերը եւ վկա յագ րա կան աշ խա տանք նե րը, ու մա նա ւանդ Որ բու նի ի 
վի պա շար քը ամ բող ջու թե ամբ բա ցա կայ են հրա պա րա կէն, ա՛յս թէ ա՛յն ա փին 
վրայ: Այս բա ցա կա յու թիւ նը պա տա հա կան չէ: Կը մատ նէ ու կը բա ցա յայ տէ այդ 
գրե թէ ան սր բագ րե լի ճեղ քը որ բա ցո ւած է նոյն լե զո ւին եր կու ա փե րուն մի ջեւ: 
Սփիւռքն է նախ եւ ա ռաջ որ ան տար բեր գտ նո ւած էր իր ի սկ ար ժէք նե րուն 
նկատ մամբ: Չէ գիտ ցած եւ խոր քին մէջ չէ ու զած պատ րաս տել աշ խար հին հետ 
քայլ պա հել գիտ ցող հա յա լե զու մտա ւո րա կա նու թիւն մը: Իր խո րա գոյն վի պա -
գիր նե րէն ու մտա ծող նե րէն մէ կը, յա նուն Որ բու նի ի, եր բեք չէ կար դա ցո ւած ու 
իր գոր ծե րը այ սօր լի ո վին ան գտա նե լի են: Գոր ծե րը կը տպո ւին, հարց մը չէ: Բայց 
թարգ մա նել պէտք է Սփիւռ քին հա մար, նոյն լե զո ւով թարգ մա նել պէտք է, ի նչ որ 
ա ռանց թարգ մա նու թե ան պի տի չլ սէ ան եր բեք ի նքն իր մա սին: Թե րեւս լսէ հան -
դի պա կաց ա փէն: 
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ՄՈՒՏՔ 

Ա ռա ջին հա տո րով մը1 , Մարկ Նշա ն- 
եան 2015ին ըն թեր ցո ղին հրամ ցու ցած 
էր Մո րիս Պլան շոյի ու Ժորժ Պա թայ լի 
փի լի սո փա յա կան բա րե կա մու թե ան 
ընդ հա նուր յայ տա րա րին տակ գրո ւող 
վե րապ րո ղի, ա նոր մէջ վկային մա հ -
ւան, ճշ մար տա զուրկ դէպ քին ու ա նոր 
պա տում նային կա ռոյ ցի գա ղա փար նե -
րը։ Իւ րա յա տուկ ըն թեր ցում մըն էր եր -
կու հե ղի նակ նե րու գոր ծե րէն բխող, 
մա նա ւանդ ե րբ կ՚առն չո ւէր ա ղէ տի հո -
րի զո նին ու ցե ղաս պա նա կան կա մե ցո -
ղու թե ան։ Հե տե ւած է ինք ապ շե ցու ցիչ 
այդ բա ցա յայ տու մին նա խորդ մեր 
գրու թե ան մէջ2: 

Երկ րորդ այս հա տո րը նոյն լու սար -
ձա կը կը բա նայ Սփիւռ քի քա նի մը 
գրող նե րու ար տադ րու թե անց վրայ։ 
Վեր ջա պէս, ե թէ Պլան շոյի ու Պա թայ լի 
մօտ փոր ձա ռու թիւ նը ու նէր նե րըմբըռ -

նո ղա կան ու մտա ւո րա կան հիմք, ըՍ-
փիւռ քի գրող նե րուն մօտ ա նի կա իր ե -
տին ու նի ան ձնա կան ու հա ւա քա կան 
ապ րո ւած ի րո ղու թիւն մը։ Հա րիւր տա -
րի ե տք ա հա ւա սիկ մեծ պայ թու մէն, 
չենք կր ցած տա կա ւին դարձ նել ա նոր 
է ջը ու կը շա րու նա կենք բնա կիլ ա նոր 
յա ճա խան քին մէջ։ Ու րիշ խօս քով՝ չէ 
դար ձած ան մե զի հա մար դէպք։ Ըս- 
տիպուած ե նք ու րեմն շա րու նա կել ա -
նոր հետ ճա կա տու մը։ Բայց ու րա ցո՜ւ -
մը պի տի ը սո ւէր, ու րա ցու մը կը շա - 
րու նա կո ւի։ Գի տենք որ ու րա ցում ու 
ցե ղաս պա նա կան կա մե ցո ղու թիւն մի -
ա սին կու գան, մի ա սին կը ծրագ րո ւին 
ու կը բա նին։ « Պատ մե ցէ՛ք «ճշգր տօ -
րէն» ի նչ պէս տե ղի ու նե ցան այդ բո լո -
րը» ը սեր է ին Պլան շոյի պա տու մին 
քն նիչ նե րը եւ հար ցու փոր ձի են թար կը -
ւո ղը ստի պո ւած ե ղած էր ըն դու նիլ, որ 
«ան կա րող է ի պա տա հած նե րով պա -
տում մը կազ մե լու։ Կորսն ցու ցած է ի 
պատ մու թե ան զգա ցո ղու թիւ նը»3: Ճըշ -
մար տա զերծ դէպքն ու վկային մահն 
են որ կը բա ցա յայ տո ւէ ին այս տեղ։ Կը 

1 Մարկ Նշա նե ա ն, Պատ կեր, պա տում, պատ մու -
թիւն, Հա տոր 1՝ փի լի սո փա յա կան բա րե կա մու -
թիւն մը, Ե րե ւան, Յով հան նի սե ան Ի նս տի տուտ, 
2015։
2 Տե՛ս Րաֆ ֆի Ա ճէ մե ան, «Ա ղէ տի հո րի զո նին՝ պա -
տում եւ վե րապ րող Պլան շոյի ար ձա կին մէջ», 
Բա գին, թիւ 2, 2017։

3 Մո րիս Պլան շոյ, Վի պում ներ, թրգմն. Մարկ Նշան - 
ե ան, Երե ւան, Ի նք նա գիր գրա կան ա կումբ, 2013, 
էջ  123-124։

ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆ՝  
ՊԱՏԿԵՐ, ՊԱՏՈՒՄ, ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ,  
ՀԱՏՈՐ 2՝ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

ՐԱՖ ՖԻ Ա ՃԷ ՄԵ ԱՆ 
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գտ նո ւինք հոս ժա մա նա կի դի պո ւա -
ծային, այ սինքն սո վո րա կան թա ւալ քէն 
այլ կերպ բա նող դրու թե ան մը մէջ։ 
Վեր ջին մարդն է հոս խօ սո ղը եւ ա նոր 
ե րե ւումն էր, որ այդ քան ապ շե ցու ցիչ 
էր այս գրող նե րուն մօտ։ 
 

ԵՍԱՅԵԱՆ՝ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 
ԵՐԿԴԻՄՈՒԹԻՒՆԸ  
Հի մա հա րիւր տա րի ե ՛տ եր թանք. Զա -
պէլ Ե սայե ան ճիշդ նոյն բա նը կ՚ը նէ 
բազ մա հա րիւր  վե րապ րող նե րու հետ։ 
Կը պա հան ջէ որ պատ մեն Պլան շոյի 
բա ռե րով « հա ւաս տի ի րա դար ձու թիւն -
նե րը» եւ ի նք գրի կ՚առ նէ, զա նոնք 
թարգ մա նե լու ու աշ խար հի խղ ճին մա -
տու ցե լու նպա տա կով։ Կը պատ րաս տէ 
փաս տա թուղ թե րու ար խիւ մը4: Դէպ քը 
ի ՛նքն է որ կը պա հան ջէ ա տի կա, կը 
պա հան ջէ պատ մել, ա նընդ հատ պատ -
մել, սա կայն ի րա դար ձու թիւն նե րը 
պատ մե լը եր բեք չի կր նար տալ ե ղա ծին 
ամ բող ջու թիւ նը եւ ու րեմն  պատ մե լու 
ա րարքն ալ ի նք նին վերջ չու նի։ Մարկ 
Նշա նե ան կը վերց նէ Զա պէլ Ե սայե ա -
նի նոյն տա րի նե րուն հայ կա կան մա -
մու լին մէջ հրա տա րա կած Ժո ղո վուր դի 
մը հո գե վար քը կո չո ւող աշ խա տու թիւ -
նը, ո ւր Հայկ Թո րոյե ան ա կա նա տե սի 

վկա յու թե ամբ մը պատ մէ 1914էն մին -
չեւ 1916ի սկիզ բը իր տե սած նե րը5: Եր -
կու էջ նոց յա ռա ջա բա նէ մը զատ, ծայ- 
 րէ ծայր Թո րոյե անն է պատ մո ղը, Ե սայ- 
ե ան գրի առ նո ղը, գրա կա նաց նո ղը, եւ 
վեր ջա ւո րու թե ան ա նոր տակ իր անու -
նը դնո ղը։ Ա հա ւա սիկ ա ռա ջին ե րկ դի -
մու թիւ նը։ Ո ՞վ է հե ղի նա կը։ Յս տակ է 
որ կայ ան սքօղ թո ւա ցող ար ձա նագ -
րու թե ան մը պա հան ջը, ան մի ջա կան ու 
ճշ մա րիտ հն չե լու ան հրա ժեշ տու թիւ նը։ 
Նոյն ա տեն սա կայն վկայե լու այդ պա -
հան ջը պէտք ու նի գրո ւե լու ու հա մո -
զիչ հն չե լու որ տեղ հաս նի, պէտք ու նի 
ու րեմն գրա կա նու թե ան մի ջոց նե րուն, 
սա կայն պէտք չէ հն չէ որ պէս գրա կա -
նու թիւն, այ սինքն շին ծու։ Հոս է ե րկ դի -
մու թիւ նը եւ Ե սայե ան ա ռա ջինն է որ 
այս ե րկ դի մու թե ան փոր ձա ռու թիւ նը 
կը կա տա րէ՝ կ՚ը սէ Նշա նե ան։ Վկա յու -
թե նէն վկա յագ րու թիւն ան ցքն է։ «Ի՞նչ 
է վկա յագ րու թիւ նը։ Փաս տա թո՞ւղթ է 
թէ ա րո ւեստ։ Զուտ վկա յու թի՞ւն է, թէ 
ո ճա ւո րո ւած պա տում»6։ Ա հա կեդ րո -
նա կան հար ցը, որ եր կար ա տեն տա -
ռա պե ցու ցած է գրող նե րը, ար գել քի մը 
առ ջեւ դրած զա նոնք ու ե րկ փեղ կու մի 

4 Թարգ մա նո ւած այդ թղ թած րա րը, լու սան կար -
նե րով հան դերձ, Ե սայե ան իր ձեռ քով պի տի 
հասց նէր Փա րիզ, սա կայն առ այժմ մարդ չի գի -
տեր ա նոր ո ւր գտ նո ւի լը։ 2012ին, ի նն սուն տա րի 
ե տք գտ նո ւե ցան ու լոյս տե սան հայե րէ նով բնա -
գիր նե րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թիւ նը Օս մա նե ան 
Թուր քի ա յում՝ վե րապ րած նե րի վկա յու թիւն ներ 
(1916-1917) ա նու նը կրող ե ռա հա տոր շար քով, 
խմ բագ րու թե ամբ Ա մա տու նի Վի րա բե ա նի, Ե րե -
ւան, Հա յաս տա նի Ազ գային ար խիւ։ Ը նտ րա նի մը 
հրա տա րա կո ւած էր 2005ին Վշ տա պա տում խո -
րագ րով, «Զան գակ-97» հրա տա րակ չա տան մօտ։

5 Զա պէլ Ե սայե ան, Ժո ղո վուր դի մը հո գե վար քը՝ 
աք սո րե ալ հայե րը Մի ջագետ քի մէջ, լոյս տե սած 
« Գործ» պար բե րա կա նին մէջ, Պա քու, փետր. եւ 
մարտ 1917ի թի ւե րով։ Հա տո րով լոյս տե սած է 
մի այն 2020ին՝ Ա նու շա ւան Զա քա րե ա նի խմ բագ -
րու թե ամբ, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թիւն» հրա տա րակ -
չու թիւն, Ե րե ւան։ Մարկ Նշա նե ան զայն ֆրան- 
 սե րէ նի թարգ մա նած ու հրա տա րա կած էր 2013-
ին Hayg Toroyan – Zabel Essayan: L’Agonie d’un 
people խո րագ րով, Classiques Garnier, Փա րիզ։
6 Սեդ րակ Պաղ տոյե ան, Երբ դրախ տը դար ձաւ 
դժոխք... ար հա ւիր քի ե օթ տա րի ներ 1915-1922, 
Մարկ Նշա նե ա նի խմ բագ րու թե ամբ ու յա ռա ջա -
բա նով, «Ապ րիլ» հրա տա րակ չա տուն, Լոս Ան ճե -
լըս, 2007, էջ 10։ 
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ա ռաջ նոր դած։ Նո րու թիւն չէ։ Ան տոն -
եան, Շանթ, Օ շա կան, Վա րու ժան, բո -
լորն ալ դէմ յան դի ման գտ նո ւած են այս 
եր կո ւու թե ան ա ռանց հա մո զիչ լու ծում 
մը ա ռա ջար կել կա րե նա լու։ « Պէտք 
պի տի ըլ  լար սպա սել յի սուն տա րի ե ւս, 
մին չեւ Ի. դա րու վեր ջա ւո րու թիւ նը, որ -
պէս զի Գ. Պըլ տե ան, իր ու սում նա սի -
րու թիւն նե րով եւ մա նա ւանդ իր վեր- 
 ջին տա րի նե րուն հրա տա րա կած վեց -
հա տո րե ա կով ար ձա նագ րէր վկա յագ -
րու թիւ նը գոր ծի մը մէջ եւ բա ցա յայտ 
դարձ նէր Օ շա կա նի ու Վա րու ժա նի 
հաս կա ցո ղու թե նէն ան դին՝ վկա յագ -
րու թե ան դաշ տը»7: Ի նչ պէ՞ս կ՚ար ձա -
նագ րո ւի այդ ան ցքը ու ի ՞նչ ը սել է 
վկա յագ րու թե ան դաշտ։ Պի տի ան ց-
նինք հա տո րի ե րկ րորդ բաժ նին, որ նը -
ւի րո ւած է Պըլ տե ա նի ար ձակ շար քին8: 
  

ՊԸԼՏԵԱՆ՝ 
ՎԿԱՅԱԳՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԷՍ 
ՎԻՊԱԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԻ 
ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ 

Սկ սե լու հա մար, Նշա նե ան հարց կու 
տայ թէ ար դե օք վի պա կա՞ն է Պըլ տե ա -
նի հա տոր նե րու այս շար քը ու կ՚ա ւել-
ցը նէ ը սե լով որ այդ հար ցը ա նոնց 
«ա մե նէն խո րունկ եւ ա մե նէն գաղտ նի 
են թա հո ղին կը պատ կա նի» (206)9: Պը-

լը տե ան ի նք պա տում ներ ա նու նը կու 
տայ ա նոնց։ Հար ցը հոս վէպ հաս կա ցո -
ղու թե ան կ՚եր թայ որ պէս գե ղա րո ւես -
տա կան ժանր։ Ին չո՞ւ վէպ նշու մը գո - 
հա ցու ցիչ չի նկա տո ւիր հոս եւ ի ՞նչ կայ 
ան կէ ան դին։ Յս տակ է որ հա տոր նե րը 
կը կրեն ի նք նա կեն սագ րա կան բնոյթ, 
սա կայն նոյն ա տեն սկիզ բէն զա տո րո -

շում մը կայ պատ մա սա նի ու հե ղի նա -
կի մի ջեւ։ Այ սինքն պատ մո ւա ծը ի րա- 
 կան չէ՞։ Ըն թեր ցող նե րու լայն խա ւի մը 
հա մար գրա ւի չը հոն ե րեւ ցող «ի րա -
կան» Պէյ րութն է, Հա յա շէ նը ու այդ 
տա րի նե րուն (ը սենք 1945-1965) հոն 
ուռ ճա ցող խիտ ու խայ տաբ ղէտ կե ան -
քը, ի նչ որ շար քը հո յա կապ կեր պով կը 
յա ջո ղի վերս տեղ ծել, յա ճախ իս կա կան 
կեր պար նե րով ու իս կա կան ա նուն նե -
րով։ Ա ռա ջին ան գամն է որ գաղ թա կա -
նու թե ան յա ջոր դող ի րա կան կե ան քը 
կը վե րա ծո ւի գե ղա րո ւես տա կան գոր -
ծի ու կը դառ նայ ի նք նա բաւ, այ սինք կը 
սկ սի ի նքն իր կե ան քով ապ րիլ է ջե րուն 
մէջ։ Պըլ տե ան ա նոր բնա կիչ նե րուն 
հետ, ա նոնց լե զո ւի (կամ են թա լե զո ւի, 
ո րով հե տեւ յա ճախ լե զու ի սկ չէ այդ կի -

7 Ա նդ, էջ 22։ Այ սօր Պըլ տե ա նի սկիզ բը ան պաշ -
տօն կեր պով «բ լու րի շարք» կո չո ւա ծը կը կրէ Գի -
շե րա դարձ խո րա գի րը ու հա սած է 9 հա տո րի։ 
Տաս նե րորդ մը ի լի նե լու թիւն է (ա նձ նա կան աղ -
բիւ րէ)։
8 Ե սայե ա նի բաժ նին մէջ կան եր կու գլուխ ե ւս՝ 
«Գ րա կա նու թիւ նը որ պէս մր ցա դաշտ» ու « Քա -
ղա քա ցի ու թե ան սկզ բուն քը» խո րա գիր նե րով, ո -
րոնց չենք ան դրա դառ նար այս գրու թե ան մէջ։ 
9 Փա կա գի ծով տրո ւած է ջե րը կ՚եր թան Մարկ 

Նշա նե ա նի Պատ կեր պա տում պատ մու թիւն, Հա -
տոր 2՝ մր ցակ ցու թիւն ներ, Ե րե ւան, Յով հան նի ս-
ե ան Ի նս տի տուտ, 2016 հա տո րին։

«Ի՞նչ է վկա յագ րու թիւ նը։ 
Փաստաթո՞ւղթ է թէ ա րո ւեստ։ Զուտ 
վկա յու թի՞ւն է, թէ ո ճա ւո րո ւած 
պատում»։ Ա հա կեդ րո նա կան հար ցը, 
որ եր կար ա տեն տա ռապե ցու ցած է 
գրող նե րը, ար գել քի մը առ ջեւ դրած 
զա նոնք ու ե րկ փեղ կու մի 
առաջնորդած։
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սա քանդ մռմ ռո ցը որ կայ ա նոնց բե -
րան նե րուն մէջ) շեր տե րուն մէ ջէն, ի նչ 
որ Նշա նե ան կը կո չէ ըն կե րային մեծ 
տա րա ձայ նու թիւ նը, այ սինքն բլու րին 
բա նա ւոր բե րա նը, լսե լի կը դարձ նէ 
պատ մա կան ճշ մար տու թե ան հար ցը։ 
Սա կայն « փաս տա կա նին աշ խար հագ -
րու թիւ նը « փաստ»ը չէ որ կր նայ տալ» 
կը գրէ Նշա նե ան ու կը շա րու նա կէ՝ 
«վէ պը մի այն կր նայ տալ զայն, ի նք -
նանդ րա դար ձային շար ժու մով մը, որ 
կը հասց նէ վի պա կա նը իր սահ մա նին» 
ու կը շա րու նա կէ, քիչ մը վար՝ «իմ աչ -

քիս՝ հոս է Պըլ տե ա նի վէ պե րուն գլ խա -
ւոր ար ժա նի քը, եւ այդ կէտն է որ «վ կա- 
 յագ րա կա նա ցում»ի ա նո ւան տակ պի -
տի բա ցատ րեմ զա նա զան ան կիւն նե րէ 
մեկ նե լով» (208)։ Վէ պին մէջ ի նք նանդ -
րա դար ձային շար ժու մի մը ան հրա ժեշ -
տու թիւնն է որ կը ծա գի, ի նչ որ զայն կը 
հասց նէ իր սահ մա նին, կ՚ը սէ Նշա նե ան, 
եւ ի նչ որ կ՚ա ռաջ նոր դէ նոր գոր ծո ղու -
թե ան մը՝ վկա յագ րա կա նա ցու մի, այ -
սինքն վկա յու թե ան վե րա ծո ւի լը վկա- 
 յագ րու թե ան, այդ գոր ծըն թա ցը ի նք նին, 
որ պէս գոր ծո ղու թիւն, որ պէս ե րե ւոյթ 
եւ ոչ թէ մի այն բո վան դա կու թիւն։ Նշան -
ե ան այդ եզ րը կը յ ղէ 90ա կան նե րէն ըս-
կ ըսած ու հրէ ա կան Ող ջա կէ զը ը նդ գըր - 
կող վկա յու թիւն նե րու ստեղ ծած «վ կա -
յա բա նա կան ճգ նա ժա մի»ն ու ա նոր բա - 

ցած ճեղ քին պատ մու թե ան ու գրա կա- 
 նու թե ան ո լորտ նե րէն ներս10։ Ո րով հե -
տեւ ա նոնք որ նա խա պէս փոր ձած է ին 
մօ տե նալ դէպ քին գի տէ ին որ կա րե լի 
չէր գրա կա նու թիւ նը վե րա ծել վկա յու -
թե ան, ի նչ պէս որ նոյն պէս գի տէ ին որ 
վկա յու թիւ նը բա ւա րար չէր Ա ղէ տին 
հետ չա փո ւե լու հա մար։ Հա րիւր տա րի 
է ու րեմն որ պատ մո ղին կող մէ ի սկ թե -
լադ րո ւած «գ րէ՛»ն կը մնար ա նե լի մը 
առ ջեւ։ Պըլ տե ա նի «ծ րա գի րը վի պա -
կան գրա կա նու թե ան եւ վկա յագ րու-
 թե ան խորհր դա ւոր սահ մա նա գի ծը 
փորձել ու փոր ձար կել է» (216) կը գրէ 
Նշա նե ան ո րով հե տեւ «ա նոնց նիւ թը 
յի շո ւա ծը չէ, այլ յի շե լը» (215)։ Ի ՞նչ է 
տար բե րու թիւ նը պի տի ը սո ւէր։ Յի շո -
ղու թեան աշ խա տե լու, բա նե լու կերպն 
է ա ռար կան, ա նոր ար ձա նագ րո ւի լը, ո -
րով հե տեւ այդ գոր ծո ղու թե ամբ ար ձա -
նագ րողն է որ կը յայտ նո ւի ու կ՚ը սէ 
«ես»։ Հոս է որ կը պա տա հի «ինք նանդ -
րա դար ձային շար ժում»ը ու կը սկ սի 
ինք նա կեն սագ րու թիւ նը։ Ու րեմն «վ կա -
յագ րու թե ան խնդ րին դէմ յան դի ման, 
ինք նա կեն սագ րու թիւ նը կը դառ նայ 
տի րա կան» (220) եւ այդ պարտ քը ըս- 
տանձնո ղը կը դառ նայ գրող։ Ա հա ւա -
սիկ ա ռա ջին մեծ հար ցա կա նը որ 
Նշանե ան կը կար դայ Պըլ տե ա նի գոր -

10 Shoshana Felman եւ Dori Laub, Testimony: 
Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis 
and History,  Նիւ Ե որք, Routledge, 1991։ « Կա -
տա րե ալ յե ղաշր ջում մըն էր տե ղի ու նե ցա ծը, 
բայց ըն դյա տա կե այ, լռե լե այն տե սա կէն։ Այն 
վայր կե ա նէն սկ սե ալ ե րբ ան դրա դար ձի, ու րեմն 
մտա ծու մի ա ռար կայ կը դառ նար վկա յու թե ան 
ժա ռան գու թիւ նը (եւ սու գի դի մագ րա ւու մը), 
պատ մա գի տու թիւն եւ ի րա ւա դա տու թիւն կը 
դադ րէ ին վկա յու թե ան բնա կան ժա ռան գորդ նե -
րը ըլ լա լէ», կը գրէ Նշա նե ան (272)։ 

...ա նոնք որ նա խա պէս փոր ձած է ին 
մօ տե նալ դէպ քին գի տէ ին որ կա րե լի 
չէր գրա կա նու թիւ նը վե րա ծել 
վկայութե ան, ի նչ պէս որ նոյն պէս 
գիտէ ին որ վկա յու թիւ նը բա ւա րար չէր 
Ա ղէ տին հետ չա փո ւե լու հա մար։
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ծին մէջ՝ «ինչ պէ՞ս դար ձայ գրող» (221), 
որ ա կա մայ կ՚ար ձա գան գէ «գ րէ՛»ի հրա -
մա յա կա նին, կը բխի ան կէ, ե տին ու նե -
նա լով միշտ ար խի ւի, ար խի ւա ցու մի 
հո գը։  

Գ րող դառ նա լը կ՚են թադ րէ հե ռա -
ցում մը, «ինք նա կեն սագ րա կան մեծ 
Գաղթ» կը կո չէ զայն Նշա նե ան, ո րով -
հե տեւ պատ մո ղը պի տի ձգէ իր հա րա -
զատ մի ջա վայ րը ու ան ցնի միւս կողմ՝ 
նախ քա ղաք, ա պա այլ քա ղաք, դէ պի 
ու սում, եւ ա տի կա կ՚ապ րո ւի որ պէս 
դա ւա ճա նու թիւն ի րեն նե րուն հան դէպ, 
սա կայն մի ա ժա մա նակ գե րա գոյն հա -
ւա տար մու թիւնն է, ո րով հե տեւ կ՚ան -
սայ ա նոնց մէ ե կած, ա նոնք որ լե զու 
չու նէ ին, գրե լու թե լադ րան քին։ «Ան ցայ։ 
Ա նոնք չկան այ լեւս։ Եւ ես ան դա դար 
կը գրեմ ի րենց աշ խար հը։ Կը վկա յագ -
րեմ, կը խօ սեց նեմ, կը ձգեմ որ խօ սին» 
(236) գրո ղին հետ կը յա րա սէ Նշա ն-
եան։ Այս ա մէ նը ան շուշտ գրա կան գոր -
ծի մը մէջ է որ կը պա տա հին։ Այս է 
հիմ նա կան տար բե րու թիւ նը նա խա -
պէս ե ղած նե րէն։ Վկա յու թիւ նը ո՛չ թէ կը 
գրա կա նա նայ, այլ կը մտ նէ գրա կան 
գոր ծին մէջ իբ րեւ վկա յու թիւն։ Գրա -
կան գործն է, ա նոր բա ցած մի ջոցն է, 
որ կա րե լի կը դարձ նէ այդ ա րար քը։ «Ի -
րենք կը խօ սին, իմ բեր նէս, վա ղա կա -
տա րով» (236), կը բա ցատ րէ Նշա նե ան։ 
Վա ղա կա տա րը (օ րի նակ՝ լ ռեր են) մեծ 
բախ տը կը հան դի սա նայ այս լե զո ւին 
(ա մէն լե զու չու նի վա ղա կա տա րի այս 
կա րե լի ու թիւ նը) ու կը դառ նայ զգա լի 
ներ կա յու թիւն հա տոր նե րու եր կայն -
քին։ Ա նոր գոր ծա ծու թե ամբ է, որ կա -
րե լի կը դառ նայ վկա յագ րա կան կա- 
 ռոյ ցին յայտ նու թիւ նը, գե րա զանց կեր -

պով օ րի նակ Հա րո ւա ծըին11 մէջ։ Ե րկ -
րորդ մեծ ներ կա յու թիւ նը ան շուշտ 
պատ կեր ներն են, « պատ կե րի հմայ քը» 
կը կո չէ զայն պատ մողն ի սկ, ո րուն են -
թա կայ է ան ա ռա ջին ի սկ հա տո րէն՝ 
Սե մերէն12, ե րբ մօ րը ձեռ քին կը յայտ -
նը ւի տր ցա կը։ Խն դի րը այդ հմայ քէն 
բան մը հա նելն է ու ան կէ ան դին անց -
նի լը։ Պատ կե րըին13 մէջ, օ րի նակ, կայ 
լու սան կար չու թե ան տե սու թիւն մը, կը 
գրէ Նշա նե ան, ո ւր պատ կե րը կ՚ըն ձե ռէ, 
կա րե լի կը դարձ նէ ե րե ւա կա յու թե ան 
ա զա տագ րու մը (եւ րո պա կան լե զու նե -
րով image –- imagination, ո րուն ար ձա -
գան գը պա հե լու հա մար Նշա նե ան 
եր բեմն կը գոր ծա ծէ պատ կեր-պատ կե -
րա կա յում եզ րը որ պէս հա մա զօր ե րե -
ւա կա յու թե ան պատ կե րային ըն դեր- 

 քին), ի նչ պէս որ Ն շանին14 մէջ կայ ըն -
թեր ցու մի տե սու թիւն մը՝ ըն թեր ցու մը 
որ պէս ե րե ւա կա յու թե ան ա զա տագ -
րու մի ճա նա պարհ (252)։ Միւս կողմ 
ան ցնիլ մը կայ։ Տր ցա կը բա նալն ու 
պա տու մին ծնունդ տա լը մաս կը կազ -
մեն ո սպ նե ա կին միւս կող մը ան ցնե -

11 Գ րի գոր Պըլ տե ան, Հա րո ւա ծը, Հա լէպ, «Կի լի-
 կի ա» հրա տա րակ չա տուն, 1998։
12 Գ րի գոր Պըլ տե ան, Սե մեր, Հա լէպ, «Կի լի կի ա» 
հրա տա րակ չա տուն, 1997։
13 Գ րի գոր Պըլ տե ան, Պատ կե րը, Լոս Ան ճե լըս, 
«Ապ րիլ» հրա տա րակ չու թիւն, 2003։
14 Գ րի գոր Պըլ տե ան, Ն շան, Լոս Ան ճելըս, «Ապ -
րիլ» հրա տա րակ չու թիւն, 2000։

Վկա յու թիւ նը ո՛չ թէ կը գրա կա նա նայ, 
այլ կը մտ նէ գրա կան գոր ծին մէջ 
իբրեւ վկա յու թիւն։ Գրա կան գործն է, 
ա նոր բա ցած մի ջոցն է, որ կա րե լի կը 
դարձ նէ այդ ա րար քը։
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լուն։ Միւս կողմ գտ նո ւո ղը հոս Սե դօ 
էմ մին է, քա մե րան ձեռ քը, ա պա նաեւ 
կարճ ժա մա նակ մը պատ մո ղը՝ որ պէս 
աշ կերտ։ Ո սպ նե ա կին այդ միւս կողմ 
ան ցնիլն է, որ կա րե լի կը դարձ նէ լու -
սան կա րի հմայ քին ե րկ դի մի գոր ծո ղու -
թիւ նը, ե ՛ւ որ պէս մե ռել նե րը զմռ սող, ե ՛ւ 
մի ա ժա մա նակ ա նոնց փտու թիւ նը յայտ- 
 նող (253)։ Ի նչ պէ՞ս։ Սե դօ կը նկա րէ իր 
շուր ջին նե րը, սա կայն  կը խու սա փի ա -
նոնց մա սին ո րե ւէ նշում ը նե լէ, ար խի -
ւաց նե լէ։ Ա ռա ւել ե ւս, իր մա հո ւան հետ 
իր նկա րած նկար ներն ալ կը կոր սո ւին, 
կը թա փո ւին։ Հե տա մուտ չէ ա նոնց փըր-
 կու թե ան։ Այն պէս որ Սե դօ յայտ նա պէս 
չ՚ու զեր պատ կե րը վա ւե րա թուղթ դար-
ձ ընել։ Ժա մա նա կը յար գե լու խն դիր մը 
կայ, որ քայ քա յու մի ժա մա նակն է (240), 
կը գրէ Նշա նե ան։ Բայց կայ ա ւե լին։ 
Սե դոյի նկա րած նկար նե րէն մէ կուն 
մէջ պատ մո ղը կը նկա տէ ա նոր ձգած 
շու քը, բան մը ոչ չէր նկա տած ա տե նին։ 
Ան ցե ա լի ա րե ւէն ար ձա կո ւած շուքն է 
ա սի կա, որ կ՚ար ձա նագ րո ւի պա տու մի 
ներ կային մէջ։ Ա տոր ան դրա դար ձով է 
որ կա րե լի կը դառ նայ պատ կե րի հմայ -
քէն ձեր բա զա տու մը։ Ի նչ պէ՞ս։ Ո րով հե -
տեւ ան դրա դար ձը կա տա րո ղը կը հաս- 
կը նայ որ կա րե լի չէ վե րա դառ նալ անց -
ե ա լի ա րե ւին։ Ա հա ւա սիկ ու րեմն ըզ-
մըռ սումն ու փտու թիւ նը մի ա ժա մա - 
նակ։ Նոյ նը կ՚ը նէ նաեւ վա ղա կա տա րը. 
ան մի ջա պէս որ կեր պար նե րը կը խօ -
սին ի րենց լե զ ւով ու  ար տա յայ տութիւն -
նե րով, վի պու մը կ՚անց նի հե ղի նա կա- 
յին պա տու մին, պատ մո ղին՝ վա ղա կա -
տա րով։ Կը յար գէ ա նոնց ժա մա նա կը։ 
Ցոյց կու տայ ա նոնց մա հը։ Ժա մա նա -
կի այս խա ւա ւո րու մը ա ռա ջին հան-

գըրո ւան մըն է մի այն։ Ա ւե լի ո ւշ, Սեդո- 
յի մա հէն ե տք «տ ղան կը սկ սի իր դար -
ձը, իր աք սո րը, աք սո րին ստանձ նու մը։ 
Որ նաեւ բա ժա նու մին ու մո ռա ցու- 
թեան ստանձ նումն է։ Եւ այս մէ կը, 
պատ կե րի բնա նիւ թին հետ, ի նք նա կեն -
սագ րա կան մեծ թե ման է Պատ կե րըին 
մէջ։ Տղան պի տի սոր վի ապ րիլ « բաժ -
նը ւած» ի նքն իր մէ» (247)։ Հոս բա ժա -
նու մի, եր կու ըլ  լա լու, մեկ նե լու-վե րա- 
դառ նա լու թե մա ներն են ո րոնց կ՚ակ -
նար կո ւի եւ ո րոնք ներ կայ են շար քին 
մէջ ա նընդ հատ։ Ն շանի վեր ջա ւո րու -
թե ան ե րբ պատ մո ղը, որ վե րա դար- 
 ձած է իր աք սո րէն, այ ցե լութե ան կ՚եր -
թայ Արե ւի կին, ան կը հրա մայէ ը սե լով՝ 
« մի՛ գրեր», որ նախ կին «գրէ՛»ին հա կա -
ռակն է։ Սա կայն այդ «մի՛ գրեր»ն է, որ 
կը կար դանք է ջին վրայ։ Ե թէ գրո ւած 
չըլ  լար, պի տի չգիտ նայինք, ճիշդ ի նչ -
պէս Հա րո ւա ծըին մէ ջի հօր « սուս ծօ՛»ն 
է, որ կը լսենք։ «Լ ռու թե ան հրա մա յա -
կա նը կը դառ նար գրա ռու թե ան աղ բիւ -
րը» (308), կը գրէ Նշա նե ան, ո րով հե տեւ 
կը գրո ւի այդ մի գրե րը։ Հա ւա քող մը, 
կազ մող մը, ար խի ւաց նող մը կայ, որ 
ինք նի րեն կ՚ը սէ՝ «կար ծես չեմ գա ցած 
մին չեւ ծայ րը, չեմ գտած շր ջա գի ծը, ու -
զած եմ պատ մու թիւ նը փր կել մո ռա -
ցու մէն» (310), ի նչ որ կը մղէ Նշա նե ա նը 
հարց տա լու՝ «ո՞վ է հոս խօ սո ղը, վե րա -
կազ մու թե ան ձգ տո ղը... կամ հա կա ռա -
կը՝ ո՞վ է այդ ամ բող ջը ըն կա լո ղը։ Եւ 
ե թէ նո՛յնն են մէկն ու միւ սը, այն ա տեն 
ի ՞նչ է այդ ճեղ քո ւած քը, այդ ծեր պը, նոյ -
նին եւ նոյ նին մի ջեւ» (311)։ Շեր տե րու 
ու խա ւե րու խն դիրն է հոս, որ ներ կայ 
է կր կին շար քի եր կայն քին, եւ որ կը 
հպա տա կի վի պա կան տրա մա բա նու -
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թե ան մը՝ դէպք, ա րարք, վէպ կար գով։ 
Պա տու մը կը պար տադ րէ ե ռա մա կար -
դակ շեր տա ւո րում։ Հա րո ւա ծըին մէջ օ -
րի նակ կան «ո ճի րի, հե տա խու զու թե ան 
ու գրա ռու մի մա կար դակ նե րը։ Վէ պը 
(դէպ քի լե զո ւա կան ա րա րու մը) այս ե -
րեք մա կար դակնե րուն վրայ կը բա նի։ 
Մա կար դակ նե րը ի րար ա ռն չո ւած են 
վա ղա կա տա րով, վկա յու թե ան ժա մա -
նակով։ Ե թէ վէ պը ա ռա ջին կամ եր -
րորդ դէմ քով գրո ւած ըլ  լար, ե րե ւան 
չէր գար վկա յու թե ան կա ռոյ ցը եւ ու -
րեմն վկա յագ րա կա նա ցու մը» (330)։ 
Ման րաշ խար հի բնա կիչ նե րը հա ւա քո -
ղին կող մէ կը գոր ծա ծո ւին որ պէս վկայ 
դէպ քը վե րա կազ մե լու հա մար (հե տա -
խու զու թեան մա կար դակ), սա կայն հե -
տա խուզու թիւնն ալ ի նք նին կը պատ - 
մը ւի որ պէս գոր ծո ղու թիւն, եւ ու րեմն 
հա ւա քո ղը ինք նին կը դառ նայ վկայ 
գրա ռու մը կա տա րո ղին հա մար։ Այս -
պէս գրո ղա կան բարդ կա ռոյց մը կը 
բա նի որ հե տա խու զո ղը կը վե րա ծէ 
վկայի։ Ա ւե լի ան դին, խաւ մը ե ւս պի տի 
ա ւել նայ, երբ պատ մո ղը ի նքն իր մա սին 
ան ցնի եր րորդ դէմ քի ու վա ղա կա տա -
րի, կար ծես ի նք զինք դուր սէն սկ սի  
տեսնել։ Օ րի նակ՝ գե րեզ մա նա տուն այ -
ցի մը ըն թաց քին ո ճի րը (Հա րո ւա ծըի 
մէջ հայ րասպա նու թիւն մը տե ղի կ՚ու -
նե նայ), որ յե տամ ղո ւած է ու մոռ ցո ւած, 
ա նոր յի շո ղու թիւ նը յան կարծ կը վե րա -
դառ նայ, ար ձա նագ րո ղը ամ բող ջո վին 
օ տա րաց նե լով պատ մո ղէն։ Նշա նե ան 
ա սի կա կը բաղ դա տէ յոյ նե րու Ե դի պո -
սին հետ։ «Այս եր րորդ մա կար դա կին 
վրայ Ե դի պոս ի նքն ի րեն պատ մեր է իր 
ի սկ կա տա րած հե տա խու զու թիւ նը... Ե -
դի պոս այս տեղ ի նքն իր վկան է։ Վա -

ղա կա տա րը կը թարգ մա նէ վկա յու-  
թե ան կա ռոյ ցը» (327), ու ա ւե լի ան դին՝ 
«տե սա րա նը կը գո ցո ւի ի նքն իր վրայ, 
կը պար փա կէ զինք» (328). « հե տա խու -
զու թե ան Ե դի պո սը եւ գրա ռու թե ան Ե -
դի պո սը կը մի ա նան ե րբ Ո ճի րը կը վե- 
 րա դառ նայ տուն, ե րբ ե րեք մա կար դակ- 
նե րը կը դադ րին զա նա զա նո ւե լէ, ե րբ 
գրա ռու թիւ նը կը յայտ նո ւի որ պէս հայ -
րա կան ար գի լու մին գրա ռու մը» (330)։ 
Ա կա նա տես ե նք գոր ծո ղու թե ան մը, որ 
«իր մէջ կը պա րու նա կէ վկա յու թե ան 
կամ վկա յագ րու թե ան վե րա ծո ւի լը, 
բայց նաեւ գրա կա նա ցու մը, որ հա կա -
ռակ կամ հա կա դիր շար ժումն է (331)։ 
Ին չո՞ւ։ Ո րով հե տեւ մէկ ո ւղ ղու թիւ նը 
կ՚են թար կո ւի պատ մա կա նին, ստոյ գին, 
հե տա խու զու թե ան, սա կայն միւ սը՝ եր -
րորդ մա կար դա կին վրայ, կը հպա տա -
կի գրա կա նա ցու մի շար ժու մին եւ ու- 
 րեմն կ՚ա զա տագ րէ վկա յու թիւ նը պատ- 
 մու թե նէն։ Այս է վկա յագ րա կա նա ցու մը 
եւ հո՛ս է Պըլ տե ա նի շար քին ամ բողջ 
նր բու թիւնն ու դժո ւա րու թիւ նը, կը 
խոս տո վա նի Նշա նե ան (331)։ 

Տե սանք ի նք նա կեն սագ րա կա նի 
ներ խու ժու մը գրու թե նէն ներս։ Ե րբ 
վկա յագ րու թիւ նը վեր ջա ցած է, հար ցը 
կը դառ նայ՝ ին չի՞ կը վե րա ծո ւի ի նք նա -
կեն սագ րու թիւ նը, ո րով հե տեւ Ա նու նը 
լե զո ւիս տակէն15 ե տք, Եր կուքէն16 ե տք 
ու մա նա ւանդ Շր ջումով17, ո ճի րին վկա -
յու թիւ նը եւ վկա յագ րա կա նա ցու մը չը-
կան այ լեւս, « պա տու մին փր կու թիւ նը 
15 Գ րի գոր Պըլ տե ան, Ա նու նը լե զո ւիս տակ, Փա -
րիզ, «Երկ» մա տե նա շար, 2003։
16 Գ րի գոր Պըլ տե ան, Եր կուք, Փա րիզ, «Երկ» մա -
տե նա շար, 2006։
17 Գ րի գոր Պըլ տե ան, Շր ջում, Ե րե ւան, «Սար գիս 
Խա չենց», 2012։
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վեր ջա ցած է, կա տա րո ւած է, ու ստի պ-
ւած ե նք մի այն յե տա դարձ ակ նար կով, 
գի շե րային շր ջա դար ձով մը, ան դրա -
դառ նա լու կա տա րո ւա ծին եւ սահ մա -
նե լու մե ր դե րը, ատ կէ ա ռաջ եւ ատ կէ 
վերջ», կը գրէ ան Շր ջումին նո ւի րո ւած 
վեր ջին գրու թե ան մը մէջ18։ Նպա տա կը 
պա տու մը չփա կելն է, կամ այլ ձե ւով 
դրո ւած՝ ե րեւ ցո ղը մահն է եւ ու րեմն՝ 
ինչ պէ՞ս ժա ռան գել մա հը։  

Շր ջումին մէջ Պըլ տե ան կը գրէ՝     
«... յի շո ղու թե ան կեդ րո նին, ա ւե լի մտա -
բե րու մին քան յի շո ղու թե ան, գո յու թիւն 
ու նի մա հո ւան կտ րո ւած քը եւ ե րբ որ 
կը յի շէր խոր քին մէջ ո ՛չ թէ բան մը, ո ՛չ  
թէ ի րո ղու թիւն մը, այլ զան գո ւա ծա -
տիպ ամ բողջ մը, լեռ նա կու տակ դի ակ -

նե րու կամ զգա յու թե անց շեղ ջա կոյտ 
մը, ու րիշ բան չէր ը ներ ե թէ ոչ դի մել 
պատ կե րին, վի պա սա նու թե ան, դի ւա-
յին ու ժե րուն, ո րոնք կը բնա կէ ին մէ -
ջը...»19։ Եր կար մէջ բե րե ցինք, ի նչ պէս 
կը մէջ բե րէ զայն Նշա նե ան (KB274)20, 
ո րով հե տեւ է ա կան բան մը կը պա տա -
հի հոս։ Եր կու բան քով-քո վի կը դըր -
ւին, կը բա ցատ րէ Նշա նե ան, ո րոնք 
նոյն ո լոր տին չեն պատ կա նիր՝ լեռ նա -
կու տակ դի ակ ներն ու զգա յու թե անց 
շեղ ջա կոյ տը, եւ ա սի կա՝ յի շո ղու թե ան 
գոր ծո ղու թե ամբ մը հո՛ն, ո ւր կայ մա հ -
ւան կտ րո ւած քը։ Վկա յագ րու թիւնն ու 
ի նք նա կեն սագ րու թիւ նը հոս չեն զա նա -
զան ո ւիր ի րար մէ, կը նշէ Նշա նե ան։ 
Շրջումին մէջ պատ մո ղը կր կին կը վե -
րա դառ նայ, այս ան գամ հա կա ռակ ո ւղ -
ղու թե ամբ, այ սինքն Փա րի զէն Պէյ րութ 
ա ռաջին վե րա դար ձէն ե տք՝ նո րէն դէ -
պի Փա րիզ, այս ան գամ վերջ նա կան 
կեր պով։ Ա կան ջին մէջ գնա՛ ը սող մը 
կայ, ու « դառ նա լով, գի շե րա դար ձով, կը 
մտնենք տա րագ րու թե ան մէջ որ պէս 
տա րագ րու թիւն», կը գրէ Նշա նե ան 
(KB275)։ Այդ վե րա դարձն է նաեւ որ կը 
ստեղ ծէ ո ՛չ մի այն տա րագ րու թիւ նը, այլ 
նաեւ ծա գու մը, ո րով հե տեւ ե թէ մէ կը 
չըլ  լար՝ միւ սը պի տի չյայտ նո ւէր, կը բա -
ցատ րէ Նշա նե ան։ «Ըլ  լա լու հա մար, 
պէտք է վե րա դառ նալ։ Դէ պի տա րագ -
րու թիւն» (KB274)։ Այ սինքն վե րա դառ -
նալ վե րա դար ձէն։ Ա հա ին չու, կը գրէ 
Նշա նե ան, այս վէ պը, այ սինքն Շր ջումը, 

18 Մարկ Նշա նե ան, Յա ւի տե նա կան շր ջա դարձ, 
Ա նա հիտ Տօ նա պե տե ա նի, Սի րա նոյշ Դւոյե ա նի 
ու Վիկ տո րի ա Խուր շու դե ա նի կազ մած Krikor 
Beledian et la littérature arménienne contempo-
raine հա տո րին մէջ (Գ րի գոր Պըլ տե ան եւ հայ կա -
կան ժա մա նա կա կից գրա կա նու թիւ նը), Փա րիզ, 
Ի նալ քօ, էջ 271։ Հա տո րը կը խմ բէ 2015ին Ի նալ -
քոյի յար կէն ներս տե ղի ու նե ցած Գրի գոր Պըլ տ-
ե ա նի նո ւի րո ւած գի տա ժո ղո վի նիւ թե րը։ Հա տո րի 
բո լոր գրու թիւն նե րը տրա մադ րե լի են առ ցանց՝ 
https://books.openedition.org/pressesinalco/4119։

19 Շր ջում, էջ 26։
20 Ն շա նե ա նի յ ղու մը կը գտ նո ւի վե րեւ նշո ւած գի -
տա ժո ղո վի հա տո րին մէջ, ո րոնց է ջա թի ւե րը 
գրու թե ան մէջ կը տրո ւին KB վեր տա ռու թե ամբ 
ու փա կա գի ծե րով։ 

«ե թէ վէ պը կը պատ մէ շր ջու մի 
փորձառու թիւն մը», այ սինքն 
վերադար ձը՝ վե րա դար ձէն, «այդ 
փորձա ռու թիւ նը նաեւ եւ ի մի ջի այ լոց՝ 
վէ պի՛ շր ջու մին փոր ձա ռու թիւնն է» որ 
« ցոյց կու տայ լման վի պա շա րը որ պէս 
վէ պի վեր ջա ւո րու թե ան 
արձանագրութիւ նը, ի հար կէ՝ 
վիպական ար ձա նագ րու թիւ նը, որ պէս 
լռե լե այն ան ցու մը նոյն ո լոր տին մէջ՝ 
ու րիշ ո լոր տի մը»։
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կը պա հան ջէ նա խորդ նե րուն վե րըն -
թեր ցու մը, ո րով հե տեւ ա նի կա դու ռը կը 
բա նայ մին չեւ հի մա գրո ւա ծը վե րա -
մեկ նա բա նե լու ան հրա ժեշ տու թե ան, օգ -
տա գոր ծե լով ի նք նա կեն սագ րու թեան 
բո լոր տո ւե ալ ներն ու հնա րա ւո րու -
թիւն նե րը։ Հին Գաղ թը (դէ պի ու սում) 
կը մեկ նա բա նո ւի հի մա Մեկ նու մի մի -
ջոց նե րով (KB281)։ «Է՛ ի նչ որ կը վե րա -
դառ նայ», սա կայն «« վե րա դար ձո ղը» 
մահն ի սկ է, մա հո ւան կտ րո ւած քը» 
(KB284) ու ա ւե լի ան դին. « Հոս այ լեւս 
ինք նա կեն սագ րու թե ան խա ղե րը չեն»։  
Նշա նե ան հոս կը բա նայ նից չէ ա կան 
յա ւի տե նա կան վե րա դար ձի մեկ նա բա -
նու թիւ նը, ո րուն բա ցա յայտ յ ղում նե րը 
կ՚ե րե ւին Պըլ տե ա նի գր չին տակ, գրե թէ 
բա ռա ցի կեր պով։ « Հի մա կը մնայ մի -
այն զարթ նու մը», մեկ նա բա նե լով կը 
յա րա սէ գրո ղին հետ Նշա նե ան, որ գի -
շե րո ւան (մա հո ւա՞ն) մէջ զարթ նում մըն 
է, « կը մնայ մի այն շր ջիլս, ան վերջ։ Ան -
վերջ կը դառ նամ գի շե րո ւան մէջ» 
(KB287)։ Ա հա Գի շե րա դարձը եւ ե թէ 
կ՚ու զենք զայն տես նել պատ կե րի մը 
մէջ՝ կր նանք յ ղո ւիլ Ռեմպ րան տի նը-
շա նա ւոր պաս տա ռին՝ La Ronde de 
nuit21։ Փա կե լէ ա ռաջ այս բա ժի նը՝ ամ -
փո փենք. «Պըլ տե ան... հա մար կե լով 
վկա յու թիւ նը գրա կա նու թե ան մէջ, կը 
շր ջէր գրա կա նու թիւ նը» (KB262), կը 
գրէ Նշա նե ան ո րով հե տեւ գրա կա նու -
թիւն եւ վկա յու թիւն իբ րեւ ան կախ սե -
ռեր մէ կը միւ սը դուրս ձգող շար- 
 ժումնե րով է որ մէջ տեղ ե կած է ին ա -
ռա ջին օ րէն ի սկ։ Այն պէս որ, «ե թէ վէ -
պը կը պատ մէ շր ջու մի փոր ձա ռու թիւն 

մը», այ սինքն վե րա դար ձը՝ վե րա դար -
ձէն, «այդ փոր ձա ռու թիւ նը նաեւ եւ ի 
մի ջի այ լոց՝ վէ պի՛ շր ջու մին փոր ձա ռու -
թիւնն է» որ « ցոյց կու տայ լման վի պա -
շա րը որ պէս վէ պի վեր ջա ւո րու թե ան 
ար ձա նագ րու թիւ նը, ի հար կէ՝ վի պա -
կան ար ձա նագ րու թիւ նը, որ պէս լռե-
 լե այն ան ցու մը նոյն ո լոր տին մէջ՝ ու րիշ 
ո լոր տի մը» (KB256)։ Ա հա ար ձա գան գը 
կր կին Պլան շոյի հետ, որ գրեր է ր՝ «ոչ 
մէկ պա տում», պա տու մին մէջ ի սկ։ 
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ՎՐԷՊԸ 

Հա տո րին եր րորդ եւ չոր րորդ բա ժին նե -
րը կը վե րա բե րին ֆրան սա հայ վէ պին 
յան ձինս ա նոր լա ւա գոյն եր կու ներ կա -
յա ցու ցիչ նե րուն՝ Շա հան Շահ նու րի եւ 
Զա րեհ Որ բու նի ի22։ Ե թէ Պըլ տե ա նի պա - 
տում նե րուն մէջ պատ մո ղը կը կրկ նէր 
որ պատ կե րի հմայ քի բնա կիչն էր սկիզ -
բէն, պի տի տես նենք որ ֆրան սա հայ գը- 
րող նե րուն մէջ ալ այդ յա ճա խան քը առ -
կայ է սկիզ բէն։ Սկ սինք Շահ նուրով։ 

Նա հան ջը ա ռանց եր գին23 կո րուս -
տի իր ե րկ դի մի հրա պոյր-վա նո ղա կա -
նու թե ամբ Սփիւռ քի ա մե նէն շատ կար- 
 դա ցո ւած վէպն է ան կաս կած։ Սե րունդ- 
 ներ հոն գտած են ի րենց ծա նօթ աշ -
խար հա հայե ացք մը, հոն տե սած են ի -
րենց ի սկ ու նե ցած ի նք նա պատ կե րա- 
 ցու մին հաս տա տու մը՝ օ տա րու թե ան 

21 Այս մէ կը գրո ղին հետ ան ձնա կան զրոյ ցէ։

22 Ն շա նե ան Պըլ տե ա նի բաժ նին մէջ ու նի նաեւ 
ամ բողջ բա ժին մը նո ւի րո ւած Ա նու նը լե զո ւիս 
տակ հա տո րին, ո ւր կողք կող քի ու մէջ ը նդ մէջ 
կը վեր լու ծո ւին բա նա ւոր պատ մու թիւնն ու 
պատ մա բա նի նը, պատ մո ղին ո ւնկնդ րու թե ան, 
ետ դար ձե րուն ու զարթ նու մին հետ տրո ւած։ 
23 Շա հան Շահ նուր, Նա հան ջը ա ռանց եր գի, Փա -
րիզ, 1929։
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մէջ օ տա րու մին մատ նան շու մը, կը բա -
ցատ րէ Նշա նե ան։ Վեր նա գի րը ի նք նին 
ար դէն ա մէն բան չ՚ը սե՞ր։ Հար ցը այն է, 
որ «ոչ ոք կ՚անդ րա դառ նար որ բուն 
դէպ քը պատ մա քա ղա քա կան պա տա -
հա կա նու թե ան մա կար դա կին չէ՛ որ 
տե ղի ու նե ցած էր» (348), կը գրէ ան ։ Ըս- 
 ւա ծը այն է որ վէ պին ըն կա լու մը մնա -
ցած է ի րա պաշտ ըն կա լու մի մա կար -
դա կին, ա ռանց փոր ձել հասկ նա լու թէ 
իս կա պէս ի ՞նչ կը պա տա հի վէ պին մէջ։ 
Ոչ ի սկ նկա տո ւած է հոն կեր պար նե րու 
ծաղ րան կա րային ու ա նոնց խօս քե -
րուն քմ ծի ծա ղի շեր տը։ Նշա նե ան տե -
սա րան առ տե սա րան պի տի կազ մա- 

 լու ծէ վէ պի դի պա շարն ու տե սա րան նե -
րը։ Նախ սա կայն, պէտք է հարց տալ 
թէ ի նչ պէ՞ս կը դի մագ րա ւէ ին Շահ նուր 
ու իր հետ Փա րի զի գրող նե րը ի րենց 
վի ճա կը օ տա րու թե ան դէմ յան դի ման։ 
Դէպ քէն հա զիւ տաս նա մե ակ մը ան -
դին գտ նո ւող ե րի տա սարդ այս գրող նե -

րը ստի պո ւած է ին դի մագ րա ւել ա ւերն 
ու օ տա րու թիւ նը մի ա ժա մա նակ, փոր -
ձե լով բա ցատ րու թե ան եզ րեր գտ նել 
պա տա հա ծին հա մար։ Սա րա ֆե անն է 
մեծ տե սա բա նը։ Ա նոր մօտ սե րուն դին 
դի մագ րա ւած պա րապն է որ կը մատ -
նան շո ւի։ Օ տա րու թե ան հետ փոր ձա -
ռու թիւ նը կը սկ սի պա րա պով, կար ծես 
են թա կային պակ սէր «այ լու թիւն» մը, 
որ պէս հա կա դիր ե զր, որ կա րե նար ծա -
ռայել իբ րեւ հա կա դիր բե ւեռ, ի նք նա -
նա լու հա մար։ «Դր սու թիւ նը, օ տա րու- 
 թիւ նը մեր վրայ կը գոր ծեն կլա նիչ, ը նկ -
լու զիչ հմայք» (380)։ Ա սոր պատ ճա ռը 
Ա րեւ մուտ քին հետ չա փա զանց մօ տի -
կու թե ան վի ճակն է, տա րագ րու թե նէն 
ի սկ ա ռաջ, որ ջն ջած էր տար բե րա կու -
մի սկզ բուն քը ու ա նոր հետ ի նք նու-
 թեան ու ի նք նա ցու մի կա րո ղու թիւ նը, 
սա կայն ի նք մնա ցած էր մեր աչ քէն 
ծած կո ւած։ Այս ալ իր կար գին կը բա -
ցատ րո ւի հայ րա կան կեր պա րի ան կու -
մով, «որ կը զու գա դի պի կար ծես Ա ղէ- 
 տին հետ, կը  ներ կա յա նայ որ պէս Ա ղէ -
տին գաղտ նի մեկ նա բա նու թիւ նը» (349), 
կը գրէ Նշա նե ան։ Հայ րա կան կեր պա -
րին ան կու մը ան շուշտ գե րու թե ան հետ 
կա պո ւած է։ Մատ նան շո ւա ծը ներ քին 
փլու զում մըն է, անյի շա տակ ա ւեր մը, 
որ Շահ նու րի վէ պին մէջ պի տի յայտ նը -
ւի տե սա նե լի ի ո լոր տին մէջ։ Փա րի զի 
գրող նե րուն մօտ կր կին կայ պատ կե -
րին յա ճա խան քը, սա կայն հոս հայ րա -
կան սկզ բուն քին կո րուստն է որ կը 
դի մա ւո րո ւի պատ կե րին մէ ջէն ը նդ -
հան րա պէս (349)։ Ա սի կա բա ցա յայտ 
կ՚ե րե ւի Նա հան ջըին մէջ, ո ւր լու սա-
նկար նե րու ամ բողջ խաղ մը կը դառ -
նայ։ Ամ բողջ հար ցը այն է որ օ տա րին 

Ամ բողջ հար ցը այն է որ օ տա րին հետ 
յա րա բե րու թիւ նը ներք նա պէս ու ի 
սկզ բա նէ են թադ րո ւած 
յարաբերութիւն մըն է։ Օ տա րը եր բեք 
չի տես նո ւիր ի նչ պէս որ է։ «Ի՞նչ է 
ենթադ րո ւա ծը։ Հմայիչ ու մա հա ցու 
պատ կերն է։ Մա հը, կոր ծա նու մը 
դուրսէն կու գան» ու 
«գաղափարաբանու թիւ նը ա նուն ներ 
կու տայ դուր սէն ե կող այդ 
«վտանգին»։ Կը կո չէ զայն 
«այլասերող», բո զաց նող։ Ա նուն ներ 
տա լը վտան գէն զերծ մնա լու ձեւ մըն 
է։ Այդ ա նուն նե րը պահ պա նու մի 
գաղափա րա բա նու թե ան բա ռերն են»։
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հետ յա րա բե րու թիւ նը ներք նա պէս ու ի 
սկզ բա նէ են թադ րո ւած յա րա բե րու -
թիւն մըն է։ Օ տա րը եր բեք չի տես նո ւիր 
ի նչ պէս որ է։ «Ի՞նչ է են թադ րո ւա ծը։ Հը-
մայիչ ու մա հա ցու պատ կերն է։ Մա հը, 
կոր ծա նու մը դուր սէն կու գան» ու « գա -
ղա փա րա բա նու թիւ նը ա նուն ներ կու 
տայ դուր սէն ե կող այդ «վ տան գին»։ Կը 
կո չէ զայն «այ լա սե րող», բո զաց նող։ Ա -
նուն ներ տա լը վտան գէն զերծ մնա լու 
ձեւ մըն է։ Այդ ա նուն նե րը պահ պա նու -
մի գա ղա փա րա բա նու թե ան բա ռերն 
են» (382), կը գրէ Նշա նե ան։ Եր կար 
մէջ բե րե ցի, ո րով հե տեւ բա ցատ րո ւա ծը 
ե րե ւա կա յա կան, պատ կե րա կա յա կան 
(imaginaire) յա րա բե րու թիւնն է օ տա -
րին հետ։ «« Վէ պը» կամ « վի պա կան 
տրա մա սու թիւն»ը պատ կե րա կա յա -
կան յա րա բե րու թե ամբ կը բա նի սկիզ -
բէն» (408), կը գրէ Նշա նե ան։ Ամ բողջ 
նիւ թը այդ պատ կե րա կա յա կան յա րա -
բե րու թե ան տի րու թե ան բա ցա յայ տը -
ւիլն ու քա կո ւիլն են  ու այս բո լո րը 
« բա ցար ձա կա պէս ան կախ են հե ղի նա -
կի մը կա մե ցո ղու թե նէն» (408), կ՚ա ւել-
ցը նէ ան ։ Բա ցատ րու թիւ նը այն է որ 
« պատ կեր նե րը կը տի րէ ին այն քան ա -
տեն որ ո չինչ ե րե ւան ե կած էր հայ րա -
կան սկզ բուն քէն ու ա նու նի պաշ տօ- 
 նէն» (384)։ Ա սոր մէջ ճեղք մը կը բա ց-
 ւի ե րբ կը յայտ նո ւի Նէ նէ թին հայր (եւ 
ու րեմն ա նուն) չու նե նա լը։ Նէ նէթ որբ 
մը կամ լքո ւած ե րե խայ մը ե ղած է։ Ա -
սոր կը զու գա դի պի Պետ րո սի գող ցած 
եր կու ա պա կի նե րէն ա ռա ջի նին ձեռ -
քէն իյ նալն ու փշ րո ւի լը24։ Պետ րոս ան -
շուշտ սի րա հա րած է Նէ նէ թին, սա կայն 

կը մտա տան ջո ւի ա նոր ով կամ ինչ ըլ -
լա լու հար ցով, ո րով հե տեւ մտ քին մէջ 
են թադ րա ծը յս տակ է ա ռա ջին պա հէն 
(բոզ մըն է)։ Ա տոր հա մար ալ գող ցած 
էր այդ նկար նե րը։ Կը մնայ ե րկ րոր դը, 
ո ւր ե րեւ ցող մերկ կնոջ պատ կե րը ծայր 
աս տի ճան ռը թուշէ (վե րահ պու մէ) ան -
ցած է եւ որ սա կայն կը կոր սո ւի։ Ա ւե լի 
ո ւշ ետ մէջ տեղ կ՚ել  լէ։ Ըն կեր նե րը գը-
տեր են զայն, վե րահ պու մէն լո ւա ցեր 
ու խո շոր ցո ւած նոր պատ կեր մը տը-
պեր։ Պետ րոս հոս կը ճանչ նայ Նէ նէ թը, 
սա կայն տա կա ւին վս տահ չէ, մին չեւ որ 
կը բաղ դա տէ եր րորդ գող ցո ւած նկա րի 
մը հետ, որ ա նոր ե րի տա սար դու թե ան 
մէկ նկարն է, զուտ պատ կեր, ա ռանց ո -
րե ւէ վե րահ պու մէ կամ ան կէ լո ւա ցու -
մէ ան ցած ըլ  լա լու, ու կը հաս տա տէ 
նմա նու թիւ նը։ Պատ կե րա կա յա կան են -
թադ րու թիւ նը հոս կու գայ իր ա ւար -
տին, ե րե ւան կ՚ել  լէ ու կը քա կո ւի։ Ա սի- 
 կա վէ պին ի սկ կա տա րած ռը թուշն է, 
այ սինքն սր բագ րու թիւ նը, ա տոր հա -
մար ալ Նշա նե ան Շահ նու րի այս վէ պը 
կը կո չէ ռը թուշի վէ պը։ Հի մա Պետ րոս 
կր նայ յա րա բե րիլ Նէ նէ թին հետ որ պէս 
Նէ նէթ, եւ ոչ որ պէս պատ կե րա կա յա -
կա նի հմայիչ օ տա րու հին։ Նէ նէթ սա -
կայն մեր ժած է զինք ու գա ցած զաւ կին 
հօր հետ (զա ւակ մը ու նի՝ Պի պի)։ Վէ -
պը կը կազ մա կեր պէ ա նոր վե րա դար -
ձը հաշ ման դամ վի ճա կով (ինքնա շար ժի 
ար կա ծի հե տե ւան քով հայ րը կը մեռ նի, 
մինչ Նէ նէթ կը կորսնց նէ մէկ թե ւը)։ Սըր-
 բագ րու թե ան ա ւար տին՝ բո լո րո վին օ -
տա րը (պատ կե րա կա յա կա նէն ձեր բա- 
 զա տած) ե րե ւան կու գայ։ Հոս սա կայն 
կը յայտ նա բե րո ւի ար մա տա կան օ տա -
րու թիւ նը, որ « կը բնա կի տե սո ղու թե -

24 Յի շեց նենք որ հա րիւր տա րի ա ռաջ լու սանը -
կար նե րը կը տպո ւէ ին ա պա կի է ժխ տան կար նե րէ։ 



ԹԻՒ 2–3  2021

ԲԱԳԻՆ   |   228

նէն ան դին, մեր « հո գի նե րուն» յա տա -
կը, պատ րաստ՝ ա մէն ի նչ քան դե լու, 
բայց շըղ թայո ւած գրե թէ միշտ» (395)։ 
Ար մատա կան օ տա րու թիւ նը չի սր բագ -
րը ւիր եւ այս պէս օ տա րու թե ան փոր -
ձըն կա լու մը կը յան գի վրի պու մի։ Ա նոր 
նշա նը Պի պին է, շա ռա ւի ղը օ տա րի զու- 
 գա ւո րու մին օ տա րին հետ (նոյ նը նոյ -
նին հետ)։ Պետ րոս Նէ նէ թի ե րի տասար- 
 դու թե ան նկա րը գող ցած պա հուն Պի -
պի իր մէ գող ցած էր Պետ րո սին գրի չը։ 
Գրու թե ան աշ խա տան քը գու ցէ կա րե -
նար ե լք մը գտ նել, սա կայն տե ղի ու- 
 նեցա ծը փո խա նա կու թիւն մըն է պատ -
կե րին ու գի րին մի ջեւ եւ ու րեմն քայ -
քա յու մը Պի պի ի ձեռ քով է որ պի տի 
գայ՝ գի րի գոր ծի քին խա փա նու մով։ Վէ -
պի վեր ջա ւո րու թե ան Պի պի հա կակշ ռէ 
դուրս է ու Նէ նէթ ան ձնաս պան կ՚ըլ  լայ 
եւ կամ... կը մեռ նի ո րով հե տեւ չի կըր -

նար ար գան դին մէջ կրել Պետ րո սին ե -
րե խան։ Այդ են թադ րել կու տայ Նէ նէ թի 
կցկ տուր ա ղեր սու մը ու ա րիւն լո ւայ վի -
ճա կը։ «Աս կէ ան դին՝ պէտք է Զա րեհ 
Որ բու նի ի գոր ծը կար դալ, հասկ նա լու 
հա մար թէ ի ՛նչ ձեւ, ի ՛նչ հան գա մանք 
կըր նայ զգե նուլ գրու թե ան աշ խա տան -
քը, ե թէ կ՚ու զէ հաշ տո ւիլ վրի պու մին 
հետ, ե թէ կ՚ու զէ « զան ցել» վրի պու մը» 

(401), կը գրէ Նշա նե ան ու կ՚ա ւելց նէ՝ 
«ռը թու շի վէ պին մէջ, պատ կեր նե րու 
կայս րու թիւ նը ա նյաղ թա հա րե լի, ան -
զան ցե լի կը մնայ» (402)։ 

ՈՐԲՈՒՆԻ՝ ՍՐԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ 
ՆՈՐ ՄԱՐԴԸ 

Ին չո՞ւ Զա րեհ Որ բու նի, ա պա՝ ի ՞նչ կապ 
մէ կէն միւ սը։ Նշա նե ան բազ մա թիւ տե -
ղեր զու գա հեռ ներ կ՚ը նէ եր կու գրող նե -
րուն մի ջեւ, բայց նաեւ Փա րի զի այդ 
տա րի նե րու այլ գրող նե րու դի մագ րա -
ւած հար ցե րուն հետ։ Սփիւռ քա հայ վէ -
պը այդ տա րի նե րուն է որ կը ծաղ կի։ 
« Մենք»ի սե րուն դին վէ պե րը (Շահ նուր, 
Որ բու նի, Հրաչ Զար դա րե ան) «ան քակ -
տե լի մի ա ւոր ներ կը կազ մեն, կար ծես 
նոյն հար ցադ րու մը մէջ տեղ բե րե լու ե -
րեք տար բեր ձե ւեր ըլ  լային, նոյն փոր -
ձա ռու թե ան ե րեք տար բե րակ նե րը» 
(419)։ Թէ եւ օ րին կար դա ցո ւած է ին իբ -
րեւ ի րա պաշտ վէ պեր, սա կայն այ սօր 
ա նոնց մէջ մեզ հե տաքրք րո ղը լե զո ւէն 
ներս Օ տա րը հա մար կե լու ե ղած փորձն 
է։ Օ տա րին հետ « մօ տի կու թեան» վեր -
լու ծա կան փորձ մըն էր կա տա րո ւա ծը, 
որ սա կայն տա րի նե րով քօ ղար կո ւած 
էր տի րա պե տող ի րա պաշտ մօ տե ցու -
մին ա նու նով ե կող գա ղա փա րա բա նա -
կան ըն թեր ցու մով, կը բա ցատ րէ Նշա ն- 
ե ան։ Տե սանք վե րը Շահ նու րի վէ պի 
Պետ րո սին են թադ րու թիւ նը Նէ նէ թին 
մա սին ու ա նոր հաս տա տու մը։ Այդ են -
թադ րու թիւնն ու հաս տա տու մը շե ղում 
մըն են, որ թոյլ չեն տար որ հար ցին 
բուն է ու թիւ նը բա ցա յայ տո ւի, որ այդ 
ան բնա կան « մօ տի կու թե ան» ի սկ բա -
ցա յայ տումն է։ Սա կայն տե սանք որ 
Նէ նէթ պի տի մեռ նէր ա տով ի սկ ծա ւա -

Վէ պը « փոր ձըն կա լու մի վայրն է» կը գրէ 
ան, ու ե թէ  չըլ լար վէ պը, պի տի 
չկարենայինք գիտ նալ ու փոր ձըն կա լել 
վրէ պը։ Ա հա վէ պին պաշ տօ նը։ «Հետեւիլ 
ո ՛չ մի այն վէ պին մէջ պատմուա ծին, 
այլեւ՝ վէ պով կատարուա ծին... Եւ ե ղեւ 
մարդը «այս ի մաս տով սփիւռ քե ան 
գերա գոյն վէպն է»։
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լած ան սան ձե լի բր տու թե ան հե տե ւան -
քով։ Օ տա րը ո՛չ թէ մի այն չէր հա մար - 
կը ւեր, այլ չէր դի մա նար հա յուն հետ 
յա րա բե րու թե ան։ Որ բու նի ալ իր Հա լած-
 ւած նե րը25 վի պա շար քին մէջ կը բե -
մադ րէ ճիշդ նոյն նիւ թը։ Այս ան գամ 
Նի քոլն է որ պի տի մեռ նի տղա բեր քի 
պա հուն։ Օ տա րու հին չի կր նար կրել 
Մինա սի սե րուն դը։ Եւ ե ղեւ մարդ26 վէ -
պին մէջ ժա մա նա կին հետ խան գա ր -
ւած յա րա բե րու թիւնն է որ մատ նա նիշ 
կ՚ըլ լայ։ Թով մաս պէտք ու նի ման կու-
 թե ան հետ փր թած թե լը վե րա հաս տա -
տե լու որ կա րե նայ կր կին «որ դի» դառ- 
 նալ, վե րագտ նել հօր կոր սո ւած կեր -
պա րը ու դուրս գալ մօր հետ օ րի նա -
զանց վի ճա կէն, ո րուն մէջ դրած է զինք 
այդ կո րուս տը, որ պէս զի նաեւ կա րե -
նայ Սր բու հին հա նել « քոյր» նկա տե լու 
ան բնա կան վի ճա կէն ու կա րե նայ զայն 
առ նել կնու թե ան։ Այ սինքն վե րա հաս -
տա տել ցան կու թե ան բնա կա նոն հոս -
քը։ Դառ նալ կր կին մարդ։ Կ՚ամ փոփենք 
այդ գե ղե ցիկ վէ պը լի ու լի տա փակց նե -
լու գի նով։ Բայց հար ցը հոս վէ պի մտա -

հո գու թիւնն է ու ա նոր մէջ ե րեւ ցող վրէ -
պը, ի նչ պէս կ՚ը սէ Նշանե ան, ո րով հե տեւ 
Որ բու նի ի վէ պը գր չավ րէպ ներ ու ժա -
մա նա կավ րէպ ներ կը շա րէ վրայէ վրայ, 
ո րոնք բա նա լի ներ են, կը մատ նան շեն 
ը նդ հա նուր խան գա րում մը, որ կու գայ 
ժա մա նա կի խան գա րու մով։ Վէ պը 
«փոր ձըն կա լու մի վայրն է» (447) կը գրէ 
ան, ու ե թէ  չըլ լար վէ պը, պի տի չկա- 
 րե նայինք գիտ նալ ու փոր ձըն կա լել վրէ -
պը։ Ա հա վէ պին պաշ տօ նը։ « Հե տե ւիլ   

ո ՛չ մի այն վէ պին մէջ պատ մո ւա ծին, այ -
լեւ՝ վէ պով կա տա րո ւա ծին... Եւ ե ղեւ 
մարդը «այս ի մաս տով սփիւռ քե ան գե -
րա գոյն վէպն է» (434)։ Փոր ձըն կա լու մի 
այս եզ րը ե րե ւե լի կը դառ նայ մա նա -
ւանդ ե րբ այս վէ պե րը կը թարգ մա ն-
 ւին։ Ար դիւն քը, լա ւա գոյն պա րա գային, 
կ՚ըլ  լան խեղ ճուկ ֆրան սե րէն կամ անգ- 
լե րէն վէ պեր։ Ին չո՞ւ։ Ո րով հե տեւ ա նոնց 
« խո րա գոյն փորձա ռու թիւ նը, օտարու- 
թե ան փորձընկա լու մը լե զո ւին մէջ եւ 
լե զո ւին ը նդ մէ ջէն, պատ կեր նե րու խա -
ղը...» (435), ո րոնք գրո ւած քին հետ կը 
կազ մեն է ա կան ե զր մը, չի փո խադ րը -
ւիր թարգ մա նու թե ան հետ։ « Չի՛ բա ւեր 
պատ մո ւա ծը թարգ մա նել։ Պէտք է ի վի -
ճա կի ըլ  լալ նաեւ պատ մու մը թարգ մա -
նե լու եւ ըն կա լող լե զո ւին մէջ նոյն ցըն - 
ցու մը պատ ճա ռե լու» (435)։ Փոր ձըն կա -
լու մի այս եզ րը չի յայտ նո ւիր ե թէ մնանք 
ի րա պաշտ ըն թեր ցու մի մա կար դա կին։  

25 Զա րեհ Որ բու նի ու նի Հա լա ծո ւած նե րը կո չո ւող 
վի պա շարք մը, որ մէ գրո ւած են վեց հա տոր, սա -
կայն կեն դա նու թե ան լոյս տե սած են մի այն չոր -
սը։ Ա ռա ջի նը՝ Փոր ձը, լոյս տե սած է Փա րիզ, 
1929ին։ Ատ կէ ե տք, Որ բու նի քա ռա սուն տա րի 
սպա սած է յաղ թա հա րել կա րե նա լու հա մար « վէ -
պին լռու թիւ նը», կը գրէ Նշա նե ան, ու վի պա շար -
քը շա րու նա կել կա րե նա լու հա մար։ Մինչ այդ, 
տպած է պատ մո ւածք նե րու հա տոր ներ։ 1964ին 
տպած է ան ջատ վի պա կան գործ մը, որ կը կո չ-
 ւի Եւ ե ղեւ մարդ, 1967ին շար քին ե րկ րորդ հա տո -
րը՝ Թեկ նա ծուն, ա պա Աս ֆալ թը ու Սո վո րա կան 
օր մը 1972ին ու 1974ին։ 2020ին, Ե րե ւա նի մէջ 
լոյս տե սաւ Հա լա ծո ւած նե րը խո րագ րով ու ա ռա -
ջին ե րեք վէ պե րը խմ բող ա ռա ջին հա տոր մը, 
Յով հան նի սե ան ի նս տի տու տի կող մէ։ Ե րկ րորդ 
ու եր րորդ հա տորներ ծրագ րո ւած ե ն։
26 Զա րեհ Որ բու նի, Եւ ե ղեւ մարդ, Փա րիզ, 1964։

« Չի՛ բա ւեր պատ մո ւածը թարգ մա նել։ 
Պէտք է ի վի ճա կի ըլ լալ նաեւ 
պատմումը թարգ մա նե լու եւ ըն կա լող 
լե զո ւին մէջ նոյն ցն ցու մը 
պատճառելու»։
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Իսկ Հա լա ծո ւած նե րը շար քի չոր -
րորդ գիր քին՝ Սո վո րա կան օր մըի27 մէջ 
կայ կր կին պատ կե րը ու ա նոր սր բագ -
րու թե ան՝ ռը թուշի հար ցը։ Տա սը է ջի 
վրայ Որ բու նի կը նկա րագ րէ հօր լու -
սան կա րէն մեծ ցո ւած ըն դօ րի նա կու -
թիւն մը կա տա րե լու Մի նա սի դպ րո ցա - 
կան տա րի նե րուն ը րած փոր ձը, ո րուն 
ըն թաց քին կը փոր ձէ նաեւ լու սան կա -
րին մէջ հօր մէկ աչ քին մէջ ե րեւ ցող 
տժ գու նու մը սր բագ րել։ Հօ րը նկա րը 
սա կայն կը դի մադ րէ կար ծես, նոյ նիսկ 
կը խա փա նէ փոր ձը, ո րով հե տեւ Մի -
նաս չի յա ջո ղիր աչ քը վե րա կեն դա նաց -
նել։ Ա հա՛ կր կին շահ նու րե ան ռը թուշի 
թե ման։ Մի նաս կը խոս տո վա նի որ ի 
վեր ջոյ կը հրա ժա րի վի րա ւոր աչ քը 
սրբագ րե լու փոր ձէն։ Ե ՛ւ վե րա նո րոգ -
ման փոր ձը, ե ՛ւ ա նոր ձա խո ղու թիւ նը 
դր դո ւած են հօր լու սան կա րէն, կար ծես 
հայ րը կ՚ու զէ որ որ դին կա տա րէ այդ 
փոր ձը սա կայն մի ա ժա մա նակ կը խա -
փա նէ զայն։ Ին չո՞ւ։ Որ պէս զի ի յայտ 
գայ հօր կեր պա րի կրած ա ւե րին ան-
 սր բագ րե լի ու թիւ նը։ Այս է Նշա նե ա նի 
ըն թեր ցու մը այս տեղ։ Ա ռանց սր բագ -
րու թե ան այս փոր ձին, պի տի չյայտ նը -
ւէր ա նոր ան սր բագ րե լի ու թիւ նը, ա նոր 
կրած ա ւե րը պի տի չդառ նար տե սա նե -
լի։ Հար ցը նկա րի մը մէջ հօր դի մա գի ծը 
սր բագ րե լու ան ձնա կան ան կա րո ղու -
թիւն մը ցու ցադ րե լը չէ, այլ շատ ա ւե լի 
խո րունկ բան մը, որ կը վե րա բե րի հօր 
կեր պա րի կրած ա ւե րու մին՝ որ պէս 
կեր պար։ Զայն սր բագ րե լու փոր ձը դա -
տա պար տո ւած է ձա խո ղու թե ան ու կը 

մղէ տղան հասկ նա լու այդ կա ցու թիւ -
նը որ պէս այդ՝ ան սր բագ րե լի։ 

Կայ սա կայն ա ւե լին։ Նոյն շր ջա նին, 
Մի նաս կը խոս տո վա նի որ կը սկ սի ո -
տա նա ւոր ներ գրել։ «Այդ պէս ի նք նա բե -
րա բար սկ սայ գրել, ե րբ այ լեւս ան կա- 
 րե լի էր նկա րը հասց նել իր լրու մին» 
(455)28։ Այ սինքն գրե լը կը սկ սի երբ կեր -
պա րին ա ւե րը կը յայտ նո ւի որ պէս ան -
սր բագ րե լի։ Այս է որ հո յա կապ է, ո րով- 
 հե տեւ գի ծի եւ գի րի փո խա նա կու թիւն 
մը կը թե լադ րէ եւ այս ան գամ Շահ նու -
րի նշա ծին հա կա ռակ ո ւղ ղու թե ամբ։ 
Շահ նու րի Պետ րո սը գրի չը կորսն ցու -
ցած էր, մինչ Որ բու նի ի Մի նա սը զայն 
կը յայտ նա բե րէ։ Հոն բա ցա սա կան նը-
շան է, մինչ հոս դրա կան։ Սա կայն, Մի -
նաս կը նկա տէ որ բա ռերն ալ ի վեր ջոյ 
վե րա նո րո գում չեն բե րեր, այլ մի այն ող -
բա սա ցու թիւն։ Մե ռած հայ րե րը կը թա -
ղեն ու կը սգան, սա կայն խնդ րոյ ա- 
 ռար կան հոս ո ՛չ թէ մե ռած կամ սպան -
նը ւած հայրն է, այլ հայ րա կան կեր պա -
րի վերջ նա կան կո րուս տը։ Ու րեմն ող բը 
հոս սուգ չի կր նար ըլ լալ։ Մի նաս կը 
խոս տո վա նի որ գրած նե րը կը պատ ռէ, 
ո րով հե տեւ կը զգար որ ի նք ալ կը քան -
դը ւէր ա նոնց հետ։ Ը սո ւա ծը հոս լե զ-
 ւին չդի մա նալն է ա ւե րին ու սան ձար- 
 ձա կո ւած քան դու մին ա նար գել շա րու -
նա կու մը։ Բայց հօր կամքն է ա սիկա։ 
Ան կ՚ու զէ որ ա ւե րա ծու թիւ նը բաց մը-
նայ, որ դին հասց նե լով խե լա գա րու-
 թեան ու ի նք նա զո հու թե ան։ Ի վեր ջոյ, 
սա կայն, մայրն է, որ կար ծես կը հայ -
թայ թէ պակ սող՝ գու ցէ փր կա րար տե -
ղե կու թիւ նը։ Հայրդ ալ կը գրէր, կ՚ը սէ 

27 Զա րեհ Որ բու նի, Սո վո րա կան օր մը, Պէյ րութ, 
տպա րան Սե ւան, 1974։ 28 Ան դ, էջ 64։
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ան, սա կայն գրա ծը չէր պատ ռեր։ Ա ռա -
ւել՝ « տա րագ րու թե նէն քա նի մը օր ա -
ռաջ, սն տու կով մը թա ղեց մեր տան 
բա կը։ Ով որ դառ նայ, ա սոնք կ՚առ նէ, ը -
սաւ։ Մեզ մէ ո ՛չ մէ կը վե րա դար ձաւ հոն։ 
Հի մա փտած ըլ  լա լու ե ն։ Եր կին քէն այն -
քան ջուր թա փե ցաւ ան կէ ի վեր» 
(463)29։ «Ա ւե րը ան վե րա դարձ է», կը բա -
ցատ րէ Նշա նե ան, « բայց գրե լու հա մար 
հայ րա կան օ րէն քին եւ հայ րա կան կեր -
պա րին ան վե րա դարձ ա ւե րը, վկայ մը 
պէտք էր, վեր ջին վկայ մը» (464)։ Այդ 
վկան մայրն է, ո րուն թե լադ րան քէն կը 
հասկ նանք որ ժա մա նա կի ջր հե ղե -
ղային վեր ջա ւո րու թիւ նը պէտք է ար -
ձա նագ րել լե զո ւով մը որ թա ղո ւած է՝ 
այ սինքն « դար ձած դի ակ։ Ու րեմն լե զ -
ւով մը որ ըլ լար ի նքն իր պատ կե րը»30։  

Կը մնայ վեր ջին31 ան դրա դարձ մը 
կա պո ւած Որ բու նի ի Թեկ նա ծուն32 վէ -
պին։ Հոս վե րապ րողն ու վկա յագ րու -
թիւնն են, որ կր կին պի տի գան ա ռա ջա- 
 բեմ ու կապ մը պի տի հաս տա տո ւի 
Պլան շոյի գոր ծին մէ ջէն կա տա րո ւած 
վե րապ րո ղի ե րե ւու թա բա նութե ան հետ, 
որ ան շուշտ մե ռե ալ վկայի ե րե ւու թա -
բա նու թիւնն է, մէկ խօս քով ա նոր փոր -
ձա ռու թե ան յայտ նո ւի լը, յա րա կար ծիք 
մը ի նք նին, որ վէ պը կը գոր ծա ծէ իր բա -

ցա յայ տու մին հա մար։ Այդ թե ման ան -
շուշտ գաղտ նի կապն է նաեւ եր կու 
հա տոր նե րուն մի ջեւ։ Ո ՞վ է վե րապ րո -
ղը Որ բու նի ի վէ պին մէջ եւ ի ՞նչ է վկա -
յագ րու թե ան օ րի նա վի ճա կը։ Որ բու նին 
ա ռա ջինն է, ի նն սու նա կան նե րու վկա -
յագ րու թե ան դաշ տին կրած ճգ նա ժա -
մէն շատ ա ռաջ, որ « կը խնդ րա կա - 
նաց նէր վի պա կան պա տու մին ու վկա -
յագ րա կան պա տու մին մի ջեւ յա րա բե -
րու թիւ նը», կը գրէ Նշա նե ան (477)։ 

Նախ սա կայն, Թեկ նա ծուն « փա րիզ-
ե ան վէ պի շահ նու րե ան հա մաս տե ղու -
թե ան չի պատ կա նիր» (478), կը գրէ Նը- 
շա նե ան, պատ կե րի սր բագ րու թե ան, օ -
տա րու հին սպան նե լու, եւ իր այլ թե մա -
նե րով։ Սա կայն, հոս կա տա րո ւած լու - 
ծում նե րէն թե լադ րո ւե լով է, որ Որ բու -
նի ձեռք պի տի առ նէ այդ նիւ թե րը յա -
ջորդ հա տոր նե րուն մէջ ու զա նոնք մէկ 
առ մէկ կազ մա լու ծէ։ Վէ պին կեդ րո նը 

կը գտ նո ւի գրա ւոր վկա յու թիւն մը Վա -
հագ նի կող մէ որ պէս ժա ռանգ ձգո ւած 
իր բա րե կա մին՝ Մի նա սին։ Վա հագն 
թուրք ու սա նող մը կը սպան նէ ու ան -
կէ ան մի ջա պէս ե տք գրի կ՚առ նէ զայն, 
ե րբ ոս տի կա նու թիւն կը տա րո ւի ու 
կ՚ապ րի ա միս մը, իր ի սկ խոս տո վա նու -
թե ամբ, «յետ մա հու» գո յու թիւն մը, որ -
պէս մե ռել, որ մէ ե տք ալ ան ձնաս պան 
կ՚ըլ լայ։ «Լ ման Ի. դա րու հայ գրա կա -

29 Վէ պին մէջ, ան դ, էջ 65։
30 Բաղ դատել ակ նար կը մա հա դի մա կին մա սին 
Նշա նե ա նի Պլան շոյէն փոխ ա ռած տո ղին հետ՝ 
«Դի ա կը ի նք նիր պատ կերն է» (տե՛ս Պատ կեր 
Պա տում Պատ մու թիւնի Ա. հա տո րը, էջ 23 ու 
«Ինքն իր պատ կե րը» գլու խը, էջ 31-162)։ 
31 Հա տո րին մէջ աս կէ զատ կայ նաեւ յա ւե լե ալ 
ան դրա դարձ մը Որ բու նի ի Ասֆ լա թըին, որ նո ւիր-
 ւած է կրկ նու թե ան, թարգ մա նու թե ան ու վե րապ -
րող լե զո ւի խն դիր նե րուն։
32 Զա րեհ Որ բու նի, Թեկ նա ծուն, Պէյ րութ, տպա -
րան Սե ւան, 1967։ 

Թեկնածուն... «Լ ման Ի. դա րու հայ 
գրակա նու թե ան մէջ՝ մի ակ օ րի նակն է 
գրա կան վկայագ րու թե ան մը», կը նշէ 
Նշա նե ան ու ա ւե լի ան դին կ՚ա ւելց նէ՝ 
«ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով՝ կը լսենք 
մեռե ալ վկային ձայ նը»։
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նու թե ան մէջ՝ մի ակ օ րի նակն է գրա -
կան վկա յագ րու թե ան մը» (480), կը նշէ 
Նշա նե ան ու ա ւե լի ան դին կ՚ա ւելց նէ՝ 
«ա ռա ջին ան գամ ըլ  լա լով՝ կը լսենք 
մեռե ալ վկային ձայ նը» (495)։ Այո, ո րով -
հե տեւ խօ սո ղը վե րապ րող մըն է, ու 
ինչ պէս տե սած է ինք Պլան շոյի մօտ օ -
րի նակ՝ վե րապ րո ղը, ան ո րուն մէջ մեռ -
ցը ւած է վկան, չի կր նար վկայել իր 
փոր ձա ռու թե ան մա սին։ Այն ա տեն, 
ինչ պէ՞ս կր նանք լսել ա նոր ձայ նը։ Պի -
տի տես նենք։ 

Որ բու նի ի վէ պը ու նի ե ռաս տի ճան 
կա ռոյց (կր կին ի նչ պէս տե սեր է ինք 
Պըլ տե ա նի շար քին մէջ)՝ Վա հագ նը (վը -
կա յագ րու թիւ նը ձգո ղը), Մի նա սը (որ 
Վա հագ նի դր դու մով պէտք է զայն ժա -
ռան գէ ու կար գի բե րէ) եւ Զա րե հը (Որ -
բու նին ի նք, որ վէ պին մէջ կը դառ նայ 
դե րա կա տար. վեր ջա ւո րու թե ան կ՚անդ- 
 րա դառ նանք որ կը կար դանք Մի նա սի 

գրած նա մա կը Զա րե հին—զայն վէ պի 
վե րա ծե լու խնդ րա նօք)։ Նա մա կը ստո -
րագ րո ւած է Մի նա սին կող մէ։ Ի սկ գիր -
քի կող քին կայ Որ բու նի ի ա նու նը։ Յըս- 
 տակ չէ թէ Որ բու նի բան մը փո խած է 
Մի նա սի գրա ծէն կամ ո չ։ Ա հա կր կին 
Թո րոյե ան-Ե սայե ան զոյ գը ու ստո րագ -
րու թե ան ե րկ դի մու թիւ նը։ Վկա յագ րու -

թիւնն է որ կը պար տադ րէ այդ ե րկ- 
 դի մու թիւ նը, սա կայն ե ռաս տի ճան կա -
ռոյ ցով է մի այն, որ ան կու գայ ա ռա ջա -
բեմ ու կը դառ նայ տե սա նե լի։ 

Իսկ ի նչ որ Վա հագն կը փո խան ցէ 
բա րե կա մին, իր ան ձնաս պա նու թե ամբ, 
իր ի սկ մահն է, որ պէս ժա ռանգ։ « Վա -
հագն Մի նա սին դար ձե րեսն է» (487), կը 
գրէ Նշա նե ան, սա կայն ան պէտք է ան -
հե տա նայ, որ միւ սը ըլ  լայ։ Ին չո՞ւ։ Որ -
բու նի հո յա կապ ձե ւով կը բե մադ րէ Վա- 
 հագ նի ո րո շու մին պա հը, ո րուն մէջ կը 
մտ նէ սե ռային հա ճոյ քի ծա ռա յած ըլ  -
լա լու ան դրա դարձն ու ա նոր որ պէս հե -
տե ւանք՝ կրած չար չա րան քը, որ զո հա- 
 գոր ծա կան ու զո հա բե րա կան ե րան գով 
կու գայ։ Դա հիճ եւ զոհ կը կազ մեն հոս 
ան քակ տե լի զոյգ մը։ Ի նչ պէ՞ս։ Վա հագն 
կ՚անդ րա դառ նայ որ այդ մէ կը միւ սին 
կա պող հրէ շային զու գա ւո րու մը գոր -
ծած է ոչ թէ մի այն ան ցե ա լին մէջ, այլ 
կը շա րու նա կէ մին չեւ այ սօր զինք ծա -
ռայեց նել զո հա գոր ծա կան վայել քին որ - 
պէս կրա ւո րա կան են թա կայ։ Այդ անդ -
րա դար ձը կը կա տա րո ւի Զի այի (թուրք 
ու սա նո ղը) հետ պա տա հա կան ծա նօ -
թու թե ան բեր մամբ։ Մին չեւ այդ հան դի -
պու մը, Վա հագն տա րինե րու վրայ քաշ- 
կըռ տած է հո գե կան ախ տա բա նա կան 
նշան նե րով ու կա ռոյ ցով մա կա բու ծա-
յին գո յու թիւն մը։ «Այդ կա ռոյցն է, որ 
մէկ ան գա մէն կը ճաթռ տի» (493) ե րբ 
Զի ա կը խոս տո վա նի որ հա յու հի ի մը 
սի րա հա րած է եւ ա ռա ւել եւս, յա ջորդ 
օ րը նե րո ղու թե ան ե րկ տող մը կը ղր կէ, 
այդ խոս տո վա նու թե ամբ զինք գու ցէ 
վի րա ւո րած ըլ  լա լուն հա մար։ Այդ նե -
րո ղու թիւնն ի սկ է, որ Վա հագ նը կր կին 
կը դնէ զո հի վի ճա կին մէջ, կր կին ապ -

Ապ շե ցու ցիչ այժ մէ ա կա նու թիւն մը 
ունի Որբու նի ի գրու թիւ նը 
(ահաբեկչու թիւն, նե րո ղու թե ան 
արշաւ, եւ մա սամբ նո րին) զա նա զան 
ա ռում նե րով ու Նշա նե ան զայն կը 
կար դայ իր մեկ նա բա նա կան ծրագ րի 
լայն ա ղե ղով, կար ծես քա ռա սուն 
տարո ւան փոր ձա ռու թե ամբ։
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րիլ կու տայ զո հա գոր ծա կան վայել քի 
բր տու թիւ նը ու կը փլէ իր ար դէն խա -
խուտ գո յու թիւ նը, ո րով հե տեւ կ՚անդ -
րա դառ նայ որ դա հի ճը կը գտ նո ւի իր 
մէջ։ Մէկ լու ծում ու նի Վա հագն. գոր ծել 
թր քաս պա նու թե ան ա րար քը ու ա պա 
մեռց նել ի նք զինք, ա նով ի սկ կա տա րե -
լով փր կա գոր ծա կան կա տա րե ալ ա -
րար քը, որ կ՚ա զա տէ Մի նա սը նոյն 
հար կադ րան քէն, այ սինքն կ՚ա զա տէ 
զինք իր ու ի րենց մէջ բնա կող թր քաս -
պա նի ներ կա յու թե նէն (506-507)։ Ապ շե -
ցու ցիչ այժ մէ ա կա նու թիւն մը ու նի Որ - 
բու նի ի գրու թիւ նը (ա հա բեկ չու թիւն, նե- 
 րո ղու թե ան ար շաւ, եւ մա սամբ նո րին) 
զա նա զան ա ռում նե րով ու Նշա նե ան 
զայն կը կար դայ իր մեկ նա բա նա կան 
ծրագ րի լայն ա ղե ղով, կար ծես քա ռա -
սուն տա րո ւան փոր ձա ռու թե ամբ։ Ար -
դիւն քը իս կա պէս շշ մե ցու ցիչ է։ 

 

ԵԼՔ 

Մօ տէն հե տե ւե ցանք հա տո րին մէջ ի 
յայտ ե կող ու գրո ղէ գրող ու հա տոր 
ծա ւա լող մտա ծու մի թե լին ու հիմ նա -
կան թե մա նե րուն, այդ պի սով փոր ձե լով 
ցոյց տալ գիր քին ու շար քին հե տապըն -
դած նպա տակն ու մտա հո գու թիւն նե -
րը։ Հս կա յա կան աշ խա տանք մըն է կա- 
 տա րո ւա ծը եր կու հա տոր նե րուն մէջ, 
եր կուքն ալ նոյն քան հե տաքրք րա կան, 
որ չի սպա ռիր մէկ ըն թեր ցու մով։ Ի նչ 
որ թո ւե ցինք, պարզ ամ փո փում մըն է, 
յա ճախ շատ բան դուրս ձգող ու ան -
խու սա փե լի օ րէն տա փակց նող։ Եր կու 
հա տոր նե րու հա զար ու ա ւե լի է ջե րուն 
վրայ սփիւռ քե ան մեր կա ցու թիւնն է, 
որ Նշա նե ան կը փոր ձէ հասկ նալ, գրա -

կա նու թե ան պրիս մա կով, այն հաս -
տատ հա մո զու մով որ գրող ներն ու 
գրա կա նու թիւնն են, ո րոնք զայն լա ւա -
գոյնս կր նան բա ցատ րել, շատ ա ւե լի 
խո րունկ կեր պով քան պատ մու թիւ նը։ 
Ին չո՞ւ։ «Ա ղէ տի մտա ծո ղու թիւն մը պի -
տի չգո յա նայ այն քան ա տեն որ պատ -
մա գի տու թե ան Նեւ տո նե ան սահ ման- 
 նե րուն մէջ մնանք, այն պատ րան քը 
սնու ցա նե լով որ լրիւ ճշ մար տու թիւ նը 
կ՚ը սեն ա նոնք» (KB276), կը գրէ ան ։ 

Հար ցը օ րի նա ւո րու թե ան դաշ տին կը 
վե րա բե րի։  Զայն սահ մա նե լու հա մար 
նեւ տո նե ան բնա գի տու թիւ նը պէտք ու -
նի ը նդ հա նուր յա րա բե րա կա նու թե ան 
սկզ բունք նե րուն։ Ա ղէ տը, որ պէս «մը -
տա ծու մի դէպք», կը հպա տա կի ա -
պառ նի ան ցե ա լի օ րէն քին։ Տո ղը Պը- 
լ ըտե ա նէն կու գայ։ «Դ ժո ւա րու թիւ նը 
այն է որ ա ռանց այդ պա տու մին հնա -
րա ւոր չէ մտա ծու մի դէպ քը ը սել, մա -
նա ւանդ որ ետ դար ձով հարկ է վեր- 
 բե րել, միշտ իբ րեւ ա պառ նի ան ցե ալ որ 
ե րե ւա կայօ րէն պի տի դառ նայ ա պա -
գայ...» (KB275)33։ Դժո ւար հասկ նա լի 

33 Պըլ տե ան, Շր ջում, էջ 33։

Եր կու հա տոր նե րու հա զար ու ա ւե լի 
էջե րուն վրայ սփիւռ քե ան մեր 
կացութիւնն է, որ Նշա նե ան կը փոր ձէ 
հասկ նալ, գրա կա նու թե ան 
պրիսմակով, այն հաս տատ 
համոզումով որ գրող ներն ու 
գրականու թիւնն են, ո րոնք զայն 
լաւագոյնս կր նան բա ցատ րել, շատ 
աւե լի խո րունկ կեր պով քան 
պատմութիւ նը։ 
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տո ղեր են մէկ ան գա մէն։ Մեկ նա բա -
նու թիւ նը այն էր, որ կը գտ նո ւինք Ա ղէ -
տին մէջ, ո րով հե տեւ ան, որ պէս « մա հ- 
 ւան կտ րո ւածք» չէ պա տա հած մե զի 
հա մար տա կա ւին։ Պի տի պա տա հի ա -

պա գային, որ պէս ան ցե ալ դէպք, ե թէ 
ջա նանք զայն « պա տա հեց նել»։ Եւ ա -
տի կա պա տու մը կր նայ մի այն ի րա գոր -
ծել։ Պըլ տե ա նի կեր պա րը աչ քե րը կը 
բա նայ ու կը շր ջի մա հո ւան մու թին 
մէջ, ի նչ պէս որ Որ բու նի ի Վա հագ նը կը 
գտ նո ւի բա ցար ձակ զո հի ու բա ցար -
ձակ վե րապ րո ղի դե րե րուն մէջ, որ 
նաեւ բա ցար ձակ վկայի դերն է եւ « բա -
ցար ձակ վկան ա՛յն է որ կ՚արթն նայ։ 
Բայց կ՚արթն նայ մա հո ւան մէջ» (508)։ 
Եւ ա տի կա կր նայ մի այն պա տա հիլ դիպ - 
 ւա ծային ժա մա նա կէն դուրս տեղ մը՝ 
վի պա կան տա րած քին մէջ։ « Վի պա սա -
նու թիւնն է, վի պա սա նին պա տումն է, 
որ պի տի « պա տա հեց նէ» դէպ քը, պատ- 
 մա գի տու թե ան կող մէ են թադ րո ւած 
ճշմա րիտ ի րո ղու թե նէն ա ռաջ եւ ան կէ 
ան կախ» (276)։ 

Երկ րորդ հա տո րը ա ւե լի յու զիչ է, 
մա նա ւանդ ե րբ տեղ-տեղ ո րոշ գրու -
թիւն ներ կր կին ձեռք կ՚առ նո ւին քսան, 
գու ցէ ա ւե լի տա րի ե տք ու հե ղի նա կը 
հոն ան դրա դար ձը կ՚ը նէ ան ցած ժա մա -

նա կին ու մեր ի րա կա նու թե ան, այս պա- 
 րա գային հա յա խօս Սփիւռ քի տա րո ւէ 
տա րի կրած ան կու մին, մի ա ժա մա նակ 
այդ ա ւերն ալ կար դա լով մեկ նա բա նա -
կան նոյն պրիս մա կով, ի նչ որ կը կի րար -
կէ գրող նե րուն ու գոր ծե րուն վրայ։ Քը- 
սան տա րի ա ռաջ « չէ ի նա խա տե սեր 
ան կու մը», կը գրէ ան, « զան գո ւա ծային 
քայ քա յու մը որ տե ղի ու նեցաւ մեր աչ -
քին առ ջեւ այս վեր ջին եր կու տաս նա -
մե ակ նե րուն։ Պէտք ե ղաւ մտ քի մեծ լա- 
 րում մը, հասկ նա լու եւ ըն դու նե լու հա -
մար այս ի րո ղու թիւ նը։ Ա՛յդ է ե ղեր մեզ -
մէ սպա սո ւա ծը... կը գրեմ այ սօր հա զիւ 
կեն դա նի լե զո ւով մը, վե րապ րող կամ 
գե րապ րող՝ մա հէն ան դին ապ րող, օ -
տա րու թե ան մէջ ապ րող, օ տա րու թեան 
մէջ « կոր սո ւած» լե զո ւով մը։ Կը գրեմ 
այն պէս՝ ի նչ պէս թէ ըլ  լար ան մե ռե ալ» 
(423)։ Մի նա սի մօր ակ նար կա ծը չէ՞ր՝ 
թա ղո ւած լե զուն։ Պէտք չէ մոռ նալ նա- 
եւ թարգ մա նու թե ան մա սին Նշա նե ա նի 
ը սա ծը ա ռա ջին հա տո րին մէջ34։ 

Ն շա նե ա նի մօտ Փա րի զի սե րուն դի 
ժա ռան գը ստանձ նե լը յանձ նա ռու- 
 թե ան մը հե տե ւանք է, ի նչ պէս ի նք կը 
գրէ Ինք նա գիրի կայ քէ ջին վրայ դըր -
ւած ինք նա կեն սագ րա կան գե ղե ցիկ 
գրութե ան մէջ։ «Ու զեր եմ ի րենց աշ -

34 Թարգ մա նա կան աշ խա տան քին մա սին Նշան -
ե ան հոն կը գրէր. « Թարգ մա նե լով՝ ա ՛լ ա ւե լի կը 
մօ տեց նեմ զայն [ լե զուն] իր վախ ճա նին, կը կեն -
դա նաց նեմ ու կը մեռց նեմ զայն, կը վե րա ծեմ 
զայն վե րապ րող լե զո ւի մը... կը զմռ սեմ լե զուն... 
կը վե րա ծեմ լե զուն մո մի այի... » (Պատ կեր պա -
տում պատ մու թիւն, հա տոր 1, էջ 137)։ Տե՛ս նաեւ 
վե րապ րող լե զո ւի մա սին ակ նար կը «Թարգ մա -
նել հայե րէն» կո չո ւող դա սա խօ սու թե ան մէջ, 
տրո ւած  2017ին Հա յաս տա նի Ա մե րի կե ան Հա -
մալ սա րա նին մէջ, Ե րե ւան.  
https://www.youtube.com/watch?v=oYIWepGQ0i4, 
մաս նա ւո րա բար 58 ՛էն սկ սե ալ։

...կը գտ նո ւինք Ա ղէ տին մէջ, 
որովհետեւ ան, որ պէս « մա հուան 
կտրո ւածք» չէ պա տա հած մե զի 
համար տա կա ւին։ Պի տի պա տա հի 
ապա գային, որ պէս ան ցե ալ դէպք, ե թէ 
ջա նանք զայն «պա տա հեց նել»։          
Եւ ատի կա պա տու մը կր նայ մի այն 
իրագոր ծել։
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խար հին, ի րենց յա մա ռու թե ան, ի րենց 
ճգ նու մին, հայե րէն լե զո ւի հան դէպ ի -
րենց նա խան ձախնդ րու թե ան հա ւա -
տա րիմ ըլ  լալ։ Ու զեր եմ որ մէ կը գո նէ, 
թէ կուզ մի այն մէկ հո գի, մնայ հա ւա -
տա րիմ»35։ Մեկ նա բա նա կան այս աշ -
խա տան քը Նշա նե ա նի մօտ, Գրի գոր 
Պըլ տե ա նի կա տա րած վեր լու ծա կան 
հա տոր նե րուն նման36, ո ՛չ թէ մի այն 
փո խան ցու մի գործ մըն է որ կ՚ը նէ ըՍ-
փիւռ քի գրողնե րու ար տադ րու թիւ նը 
լսե լի դարձ նե լով մե զի, որ պէտք էր 
սկզ բուն քով, իբ րեւ ժա ռան գորդ, տէ րը 
ըլ լայինք այդ գոր ծե րուն, այլ տե սա նե -
լի կը դարձ նէ նաեւ ժա ռան գե լու ի սկ 
ան կա րե լի ու թիւ նը՝ խան գա րո ւած ժա -
մա նա կի մը մէջ։ Չենք կր նար ժա ռան -
գել, ե րբ մեր ա կանջ նե րը փակ են հոն 
ա ռաջ դր ուած հիմ նա կան փոր ձին ու 
փոր ձա ռու թե ան հան դէպ։ Նշա նե ան 
մատ նա նիշ կ՚ը նէ այդ խլու թիւ նը պատ -
ճաոող հիմ նա կան պայ ման ներն ու խըն -
դիր նե րը։ Մեր ի րա կա նու թիւ նը ամ բող- 
 ջո վին թա փան ցո ւած է օ տա րու թե ան 
մէջ մի այն օ տա րում տես նող (այ սինքն 
ճա կա տագ րա կան ու ա նյաղ թա հա րե լի 
մա շում—վտան գը դուր սէն կու գայ) գա -
ղա փա րա բա նու թե ամբ, այն աս տի ճան 
որ հա յա խօս Սփիւռ քը կա րո ղու թիւ նը 
չու նի ի րե րու այդ դրու թե ան ան դրա -
դարձն իսկ կա տա րե լու։ Նշա նե ա նի 
կա տա րած ըն թեր ցու մը Սփիւռ քի գը-

րող նե րուն այդ պի սի կա րե լի ու թիւն մը 
կը բա նայ, ո րով հե տեւ ե րե ւան կը հա -
նէ օ տա րու թե ան հետ ա նոնց ճա կա -
տու մի փոր ձը ու ա նոր փոր ձըն կա լու մը 
վի պա կան տա րած քին մէջ, նոյ նիսկ 
այն պի սի գրող նե րու ու գոր ծե րու մէջ, 
ի նչ պէս Շահ նու րի նը, որ ա մե նէն ծա -
նօթ գործն է իբ րեւ թէ Սփիւռ քի։ Ծա -

նօթ սա կայն իր սո վո րա կան մա շու մի 
ըն թեր ցու մով մի այն։ Գրո ղէ գրող 
Նշանե ան հար ցադ րում ներ կը յայտ -
նա բե րէ մեկ նե լով գոր ծին մէջ ի սկ ե -
րեւ ցող նշան նե րէ ու կը կամր ջէ զա- 
 նոնք ի րա րու։ Այս պի սով Որ բու նի ի 
թա ղո ւած լե զո ւով գրողն ու Պըլ տե ա նի 
մա հո ւան մէջ ա րթն ցո ղը ի րար կը կապ-
 ւին, ի րենց հետ բե րե լով Պլան շոյի վե -
րապ րողն ու դէպ քին պա տում նային 
կա ռոյցը։ Ըն թեր ցու մի մե քե նայ մըն է 
որ ի յայտ կու գայ եր կու հա տոր նե րուն 
մէ ջէն։ 

35 Տե՛ս https://inknagir.org/?author=13։
36 Տե՛ս օ րի նակ Գրի գոր Պըլ տե ան, Ֆ րան սա հայ 
գրա կա նու թիւն 1922-1972՝ նոյ նէն այ լը, Ե րե ւան, 
Սար գիս Խա չենց, 2017։ Տե՛ս նաեւ նոյն գրո ղին 
վեր լու ծա կան աշ խա տանք նե րը խմ բող ե րեք հա -
տոր նե րը՝ Տ րամ, Մարտ եւ Տարմ, ա ռա ջին եր կու -
քը լոյս տե սած Պէյ րութ, 1980ին ու 1997ին, 
վեր ջի նը Ե րե ւան՝ 2015ին։

Մեկ նա բա նա կան այս աշ խա տան քը 
Նշա նե ա նի մօտ, Գրի գոր Պըլ տե ա նի 
կա տա րած վեր լու ծա կան 
հատորներուն նման, ո ՛չ թէ մի այն 
փոխան ցու մի գործ մըն է որ կ՚ը նէ 
Սփիւռ քի գրողներու ար տադ րու թիւ նը 
լսե լի դարձ նե լով մե զի, որ պէտք էր 
սկզբունքով, իբ րեւ ժա ռան գորդ, տէ րը 
ըլ լայինք այդ գոր ծե րուն, այլ 
տեսանելի կը դարձ նէ նաեւ 
ժառանգելու ի սկ ան կա րե լի ու թիւ նը՝ 
խան գա րո ւած ժա մա նա կի մը մէջ։ 
Չենք կր նար ժա ռան գել, ե րբ մեր 
ականջ նե րը փակ են հոն ա ռաջ 
դրուած հիմ նա կան փոր ձին ու 
փորձառու թե ան հան դէպ։
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Պըլ տե ա նի ար տադ րու թե ան հետ 
յա րա բե րու թիւ նը յա ւե լե ալ ե րանգ մը 
կը բե րէ նաեւ։ Տաս նա մե ակ նե րու վրայ 
եր կա րող յա րա բե րու թիւն մըն է որ կը 
յայտ նո ւի բա րե կա մու թե ան ու մր ցակ -

ցու թե ան զոյգ նշա նա բան նե րուն ներ -
քեւ, եր կու հա տոր նե րու են թա խո րա- 
 գիր նե րուն նման։ Նշա նե ան կը հե տե ւի 
Պըլ տե ա նի ար տադ րու թե ան քայլ առ 
քայլ ու կ՚ար ձա գան գէ, կը մեկ նա բա նէ, 
նոյն հար ցա կան նե րուն կը մօ տե նայ 
տար բեր ան կիւն նե րէ։ Այդ ար ձա գան -

գը խո րունկ մեկ նա բա նու թիւն մը կը 
հրամց նէ Պըլ տե ա նի գոր ծին, այն աս -
տի ճան որ կա րե լի է նոյ նիսկ մտա ծել որ 
ա ռանց այդ մեկ նա բա նա կան աշ խա -
տան քին, Պըլ տե ա նի գոր ծը պի տի չըլ  -
լար այս ձե ւով լսե լի ու տե սա նե լի։ 
Պարզ մեկ նա բա նա կան աշ խա տանք 
մը չէ կա տա րո ւա ծը։ Մէկն ու միւ սը 
կար ծես եր կու ի րար հետ դար ձող ու 
զի րար ամ բող ջաց նող ա նիւ ներ ըլ  լային 
այն պէս մը, որ մէ կով միւ սը ալ ա ւե լի 
հասկ նա լի կը դառ նայ եւ ա սի կա՝ փո -
խա դար ձա բար։ Ա տոր հա մար ալ կըրկ -
նա պէս յու զիչ է։ Այս մէկն ալ որ պէս 
ե րախ տա գի տու թե ան խօսք Սփիւռ քի 
այս եր կու մեծ գրող նե րուն որ պէս 
տաս նա մե ակ նե րու ըն թեր ցող եւ ին չու 
չէ՝ նաեւ մեկ նա բան։ Ճիշդ է որ այ սօ ր -
ւան Սփիւռ քը նոյ նը չէ, ի նչ որ էր ե րբ 
այս եր կու գրող նե րը մի աս նա բար ճամ -
բայ կ՚ել  լէ ին։ Սա կայն, սփիւռ քե ան մեր 
գո յու թե ան մեր ի սկ ի նք նա հաս կա ցո -
ղու թիւ նը նոյ նը չէ շնոր հիւ իւ րա յա -
տուկ այս մր ցակ ցու թե ան ու բա րե - 
կա մու թե ան։ 

                                                    u

Նշա նե ան կը հե տե ւի Պըլ տե ա նի 
արտադ րու թե ան քայլ առ քայլ ու 
կ՚ար ձա գան գէ, կը մեկ նա բա նէ, նոյն 
հար ցա կան նե րուն կը մօ տե նայ 
տարբեր ան կիւն նե րէ։ Այդ 
արձագանգը խո րունկ 
մեկնաբանութիւն մը կը հրամց նէ 
Պըլտե ա նի գոր ծին, այն աս տի ճան որ 
կա րե լի է նոյ նիսկ մտա ծել որ ա ռանց 
այդ մեկ նա բա նա կան աշ խա տան քին, 
Պըլ տե ա նի գոր ծը պի տի չըլ լար այս 
ձե ւով լսե լի ու տե սա նե լի։ 
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